RUSZA KOLEJNA
WIELKA INWESTYCJA
W SZAFLARACH » STR. 11

GMINA SZAFLARY Z BONEM INWESTYCYJNYM » STR. 10

KONKURS EKOLOGICZNY » STR. 22-23

ROZPOCZĘCIE BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W ZASKALU » STR. 14

DODATKOWE WSPARCIE OD URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO DLA STRAŻAKÓW
Z SZAFLAR » STR. 6

WIRTUALNA WYSTAWA
OJCA ŚWIĘTEGO » STR. 16-17

II TURA WYBORÓW
PREZYDENCKICH
12 LIPCA

#twój_głos_sie_liczy
BEZPŁATNY KWARTALNIK

ISSN 2543-5000

NR 2(16)/2020

AKTUALNOŚCI

Drodzy czytelnicy
O
ddajemy w Wasze ręce wakacyjne wydanie
„Serca Podhala”.
W tym numerze znajdziecie m.in. bieżące informacje dot. działalności Urzędu Gminy,
zdjęcia absolwentów szkół i przedszkoli z naszej
gminy oraz praktyczne porady zdrowotne Ośrodka
Zdrowia.
Nadchodzące miesiące to przede wszystkim
długo wyczekiwane wakacje! Zapraszamy wszystkich mieszkańców na kolejną edycję akcji „Aktywni Rodzice - Szczęśliwe Dzieci”. Będziemy
się z Wami spotykać na placu przy plebanii w Szaflarach przez całe wakacje. Szczegółowe terminy
znajdziecie na plakacie na ostatniej stronie.

Serce Podhala
Bezpłatny kwartalnik

W każdy piątek wakacji zapraszamy także na
filmowe wieczory w plenerze. Pokazy filmowe
będą się odbywały na boisku LKS Szaflary (obok
cmentarza w Szaflarach). Harmonogram seansów
znajdziecie na okładce numeru.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
zasłużonego wypoczynku oraz szczęśliwego
powrotu do szkoły we wrześniu. Wszystkim
mieszkańcom oraz turystom udanego wypoczynku w gminie Szaflary.
Redakcja Kwartalnika Serce Podhala

Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 23
e-mail: redakcja@szaflary.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania artykułów i korespondencji oraz nadawania
im własnych tytułów. Nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Inwestycje w Gminie Szaflary rok 2020
Wydatki inwestycyjne w roku 2020 poszczególnych sołectwach
kształtują się następująco:
Bańska Niżna
» projekt wykonawczy budowy
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bańskiej Niżnej
39.729 zł,
» wykonanie i montaż wiaty
przystankowej w miejscowości Bańka Niżna – umowa z wykonawcą zawarta
w dniu 12.02.2020 r. na
kwotę 13.255 zł – zadanie
zrealizowane
» umocnienie rowu korytkami kolejowymi w ciągu
drogi gminnej oraz remont
drogi Kantorówka - kwota
planowana na zadanie to
119.853,76 zł – zadanie planowane do realizacji w II
półroczu 2020 r.
» remont drogi ul. Kantorówka
43.170 zł (ze środków sołeckich) – zadanie planowane
do realizacji w II półroczu
2020 r.
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
„Rozbudowa drogi gminnej nr K364796 - os. Nowe
w Szaflarach oraz drogi
gminnej nr K364832 - ul.
Cieplice w Bańskiej Niżnej
(budowa ciągu pieszo-rowerowego) wraz z uzyskaniem
decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
– umowa z wykonawcą zawarta w dniu 02.01.2017 r.
na kwotę 144.525 zł, etap
I zrealizowano w 2018 roku,
etap II planowany do realizacji w II półroczu 2020 r.
» opracowanie projektu budowlanego przebudowy
skrzyżowania w miejscowości Bańska Niżna – umowa z wykonawcą zawarta
w dniu 26.10.2016 r. na
kwotę 27.921 zł, planowany
termin realizacji zadania
31.08.2020 r.
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na budowę, umożliwiającej
realizację przebudowy/rozbudowy budynku OSP Pitoniówka w miejscowości
Bańska Niżna, os. Hodówka
58 dz. Ew.nr 1737/2) – umowa z wykonawcą zawarta
w dniu 27.04.2018 r. na
kwotę 28.500 zł, realizacja planowana w II półroczu 2020 r. – termin do
31.12.2020 r.
» wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Hodówka –
montaż opraw na istniejących
słupach w Bańskiej Niżnej
os. Hodówka, os. Hodówka-Pitoniówka – umowa z wykonawcą zawarta w dniu
03.06.2020 r. na kwotę
49.764,99 zł (41.937 zł ze
środków sołeckich), termin
realizacji 30.09.2020 r.
» „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb
(budowa chodnika) w m. Szaflary i Bańska Niżna w km
0+485,00 – km 0+825,42”,
„Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1653K Szaflary – Ząb (budowa chodnika) w m. Szaflary i Bańska
Niżna w km 0+825,42 –
1+619,73” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej klasy
„Z” nr 1653K Szaflary – Ząb
(budowa chodnika) w m. Szaflary i Bańska Niżna w km
1+619,73 – 1+821,74” – Planowany szacunkowy koszt
realizacji zadania projektu
wynosi 4 144 292,00, w tym
dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
2 072 146,00 oraz wkład
Gminy Szaflary w wysokości 1 036 073,00 zł. Zadanie planowane do realizacji
w 2021 r.

»

»

»

»

Bańska Wyżna
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
„…” Przebudowa drogi

»
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powiatowej nr 1653K Szaflary-Ząb w miejscowości
Bańska Wyżna polegającej
na budowie ciągu pieszego
na długości ok 700 mb od
km ok 5+140 do km 5+480
/przybliżona lokalizacja ciągu pieszego: od budynku SP
w kierunku Bańskiej Wyżnej/
- umowa zawarta w dniu
15.05.2020 r. na kwotę
33.825 zł, realizacja planowana w II półroczu 2020 r.
opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy
drogi gminnej os. Gielatówka w Bańskiej Wyżnej
oraz uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej dla
budowy drogi gminnej Kapłonówka w Bańskiej Wyżnej
– umowa zawarta w dniu
07.04.2017 r. na kwotę
114.819,30 zł, realizacja
planowana w II półroczu
2020 r.
wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
instalacji deszczowej przy
budynku OSP w Bańskiej
Wyżnej” (projekt instalacji kanalizacji deszczowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, kosztorys,
specyfikacji techniczna)
– umowa zawarta w dniu
14.03.2019 r. na kwotę
2.415,00 zł – zadanie zostało
zrealizowane;
odwodnienie, wymiana zbiornika oraz położenie kostki na
terenie Szkoły Podstawowej
w Bańskiej Wyżnej 41.937
zł (ze środków sołeckich) –
realizacja planowana w II
półroczu 2020 r.,
wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku OSP
w Bańskiej Wyżnej – umowa z wykonawcą zawarta

w dniu 14.03.2019 r. na
kwotę 3.400 zł, zadanie zostało zrealizowane,
» budowa oświetlenia ul. Do
Cieślów w Bańskiej Wyżnej
30.000 zł - realizacja planowana w II półroczu 2020 r.
» opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi Do Cieślów
w Bańskiej Wyżnej na terenie
gminy Szaflary wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych z klauzulą braku
sprzeciwu/ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
- umowa z wykonawcą zawarta w dniu 31.07.2019 r.
na kwotę 5.965,50 zł – zadanie zostało zrealizowane
Bór
» budowa oświetlenia ulicznego, ul. Leśna i ul. Widokowa w miejscowości Bór na
łącznej długości ok 920 mb
– dokumentacja projektowa
– umowa zawarta z wykonawcą w dniu 11.02.2020 r.
na kwotę 10.070 zł, realizacja i wykonanie oświetlenia
planowane w II półroczu
2020 r.
» wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. „Budowa
geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy
Szaflary w miejscowości
Bór- prace projektowe” –
umowa z wykonawcą zawarta w dniu 27.06.2019 r.
na kwotę 737.385,00 zł, zrealizowano I etap na kwotę
221.215,50 zł, II etap na
kwotę 516.169,50 zł planowany do realizacji w II
półroczu 2020 r.,
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej dla bu-
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dowy dróg gminnych przy
os. Zawodzie, ul. Leśna Bór
- umowa z wykonawcą zawarta na kwotę 219.678 zł
z terminem realizacji do
30.06.2021 r.
Maruszyna
» odwodnienie oraz modernizacja drogi gminnej Gąsiorowa w Maruszynie 56.000
zł (20.000 zł ze środków sołeckich) – zadanie w trakcie
realizacji
» wykonanie dokumentacji
projektowej na modernizację mostu przy os. Cisonie
wraz z częściową modernizacją drogi w miejscowości
Maruszyna – umowa z wykonawcą zawarta na kwotę
8.000 zł w dniu 11.10.2017 r.
– planowane do realizacji
w II półroczu 2020 r.,
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych
z klauzulą braku sprzeciwu /
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/, umożliwiającego realizację zadania związanego z przebudową drogi
gminnej nr K364822 - ul. Św.
Stanisława Kostki w miejscowości Maruszyna - dz. ewid.
nr 8249/1 polegającą na budowie chodnika o długości
ok. 820 mb wraz z kanalizacją deszczową - umowa
z wykonawcą zawarta na
kwotę 29.397 zł w dniu
09.02.2018 r. – planowane
do realizacji w II półroczu
2020 r.,
» budowa napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego w Maruszynie ul. Za Żor
- umowa z wykonawcą zawarta w dniu 09.08.2019 r.
na kwotę 111.005,04 zł, dodatkowo nadzór na kwotę
1.970 zł – zadanie zostało
zrealizowane,
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
oświetlenia ulicznego w ciągu
drogi os Stanki w Maruszynie
– umowa zawarta w dniu
07.04.2020 r. na kwotę 6.500
zł – termin realizacji zadania 31.12.2020 r.
» opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia

»

»

»

»

ulicznego, ul. Gancarze
w miejscowości Maruszyna
na długości ok 1190 mb –
umowa z wykonawcą zawarta w dniu 04.06.2018 r.
na kwotę 25.953 zł – planowany termin realizacji
zadania to 30.09.2020 r.
przygotowanie projektu
wstępnego do opracowania
kompleksowej dokumentacji projektowej oświetlenia
ulicznego ul. Pod Górą oraz
ul. Bukowa w miejscowości
Maruszyna na terenie Gminy
Szaflary wraz z uzyskaniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
– umowa z wykonawcą zawarta w dniu 27.09.2018 r.
na kwotę 16.000 zł – planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2020 r.
opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do budynków w Maruszynie – umowa zawarta w dn.
04.05.2020 na kwotę 61.450
zł – z terminem realizacji do
04.11.2021 r.
remont drogi gminnej nr
364772K os. Stanki oraz os.
Byliny w Maruszynie wraz
z budową kanalizacji sanitarnej – umowa wspólna
z wykonawcą oraz Podhalańskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym zawarta
w dniu 26.11.2019 r. na
kwotę 922.319,56 zł – termin realizacji zadania
31.08.2020 r.
budowa drogi gminnej wraz
z kładką pieszo-jezdną na pot.
Mały Rogoźnik w Miejscowości Skrzypne i Maruszyna
– przetarg został ogłoszony
w czerwcu 2020 r. – planowany termin zakończenia
zadania po wyłonieniu wykonawcy to 25.04.2021 r. –
kwota 1.150.540,81 zł

» projekt odwodnienia fragmentu ul. Wierchowej
w Skrzypnem – umowa
z wykonawcą zawarta
w dniu 28.10.2019 r. na
kwotę 24.600 zł – zadanie
częściowo zrealizowane
w 2019 r., druga część będzie realizowana w II półroczu 2020 r.
» projekt wykonawczy dla
odwodnienia drogi gminnej
ul. św. Józefa w miejscowości Skrzypne – umowa
z wykonawcą na realizację
zadania zawarta w dniu
20.06.2018 r. na kwotę 8.979
zł - planowany termin realizacji zadania to II półrocze
2020 r.
» przebudowa części Szkoły
Podstawowej w Skrzypnem
z przeznaczeniem na przedszkole 241.937 zł (w tym
41.937 zł ze środków sołeckich) – przetarg został
ogłoszony w czerwcu 2020 r.
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę/
zgłoszenia robót budowlanych dla przebudowy/zmiany sposobu użytkowania
części Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem – umowa na
realizację zadania zawarta w dniu 12.03.2019 r. na
kwotę 19.500 zł – zadanie
w trakcie realizacji
» projekt oświetlenia ul. św. Józefa w Skrzypnem 15.000 zł
(środki sołeckie), - planowany termin realizacji zadania
to II półrocze 2020 r.
» budowa napowietrznej linii
oświetlenia ulicznego przy
ul. św. Jadwigi Królowej
w miejscowości Skrzypne
umowa zawarta w dniu
23.06.2020 r. na kwotę
13.518,63 zł – realizację
zaplanowano w II półroczu
2020 r.;

Skrzypne

Kwartalnik Gminy Szaflary

»

»

»

»

»

Szaflary

» projekt wykonawczy zatoki postojowej/parkingu
w Skrzypnem – umowa
z wykonawcą zawarta
w dniu 15.05.2020 r. na
kwotę 11.439 zł - planowany
termin realizacji zadania to
II półrocze 2020 r.

» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miej-
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scowości Szaflary - ulice
Zakopiańska, Boczna, Nadwodnia, Władysława Orkana
umowa z wykonawcą zawarta w dniu 08.10.2018 r.
na kwotę 97.170 zł, zadanie
częściowo zrealizowano na
kwotę 24.600 zł, pozostała
realizacja na kwotę 72.570
zł zaplanowana na II półrocze 2020 r.;
wykonanie koncepcji projektowej przebudowy na odcinku ok. 230 m drogi gminnej
ul. Polna wraz z korytem pot.
Furczańskiego w m. Szaflary
– umowa z wykonawcą zawarta w dniu 28.10.2019 r.
na kwotę 11.931 zł – zadanie
zrealizowano
opracowanie dokumentacji
projektowej dla wykonania
przebudowy drogi gminnej
nr 364830K ul. Zakopiańska
w miejscowości Szaflary umowa z wykonawcą zawarta w dniu 19.07.2019 r.
na kwotę 22.755 zł - realizację zaplanowano w II
półroczu 2020 r.;
kanalizacja deszczowa Szaflary - opracowanie dokumentacji technicznej - umowa z wykonawcą zawarta
w dniu 19.07.2019 r. na
kwotę 16.605 zł - realizację
zaplanowano w II półroczu
2020 r.;
modernizacja mostu na potoku Furczańskim w Szaflarach
w ciągu drogi gminnej ul. Pod
Górą, km potoku 0+311 wraz
z dojazdami – umowy z wykonawcą oraz inspektorem
nadzoru zawarte w dniu
16.03.2020 r. na kwotę
389.497,36 zł (41.937 zł ze
środków sołeckich) – termin
realizacji 26.06.2020 r.
przebudowa drogi gminnej
nr 604109K – ul. Do Barci
w km 0+000-0+800 w miejscowości Szaflary – umowa zawarta z wykonawcą
w dniu 23.06.2020 r. na
kwotę 366.032,16 zł (30.000
zł ze środków sołeckich) –
zadanie jest w trakcie realizacji,
opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
„Rozbudowa drogi gminnej nr K364796 - os. Nowe
w Szaflarach oraz drogi
gminnej nr K364832 - ul.
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»
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»

»

Cieplice w Bańskiej Niżnej
(budowa ciągu pieszo-rowerowego) wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu
na Realizację Inwestycji
Drogowej – umowa z wykonawcą zawarta w dniu
02.01.2017 r. na kwotę
144.525 zł, etap I zrealizowano w 2018 roku, etap
II planowany do realizacji
w II półroczu 2020 r.
opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
dla zadania pn. Rozbudowa
drogi gminnej nr K364795
ul. A. Suskiego w miejscowości Szaflary na długości
ok. 280 mb, tj. od ulicy os.
Podlubelki do mostu na potoku Biały Dunajec wraz
z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej – umowa z wykonawcą zawarta
w dniu 30.04.2018 r. na
kwotę 35.670 zł, zadanie
zrealizowano
zakup samochodu OSP Szaflary 400.000 zł – dofinansowanie dla OSP Szaflary
w formie dotacji celowej,
budowa oświetlenia ulicznego ul. Rola Galicowa oraz
ul. A. Suskiego w Szaflarach
– umowa z wykonawcą zawarta w dniu 02.06.2020 r.
na kwotę 37.011,93 zł – realizacja przewidziana na II
półrocze 2020 r.
wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. „Budowa
geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna- prace
projektowe – umowa z wykonawcą zawarta w dniu
27.06.2019 r. na kwotę
2.413.260 zł, zrealizowano
I etap na kwotę 723.978 zł,
II etap na kwotę 1.689.282
zł planowany do realizacji
w II półroczu 2020 r.,
dokumentacja projektowa
dla potrzeb montażu rynien
i rur spustowych w budynku
przy ul. Zakopiańskiej 20
w Szaflarach, wpisany do
rejestru zabytków woj. małopolskiego – umowa z wykonawcą zawarta w dniu
30.09.2019 r. na kwotę 9.225
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zł – zadanie zostało zrealizowane
» przebudowa istniejącej Sali
gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną
Publicznego Zespołu Szkół
i Gimnazjum w Szaflarach
wraz z infrastrukturą – Zadanie planowane do wykonania w ramach pozyskanego dofinansowania
z wkładem własnym gminy Szaflary w wysokości
2.746.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022

»

»

Zaskale
» budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zaskale i Szaflary wzdłuż drogi
1658K Szaflary – Ludźmierz
– umowa zawarta z wykonawcą w dniu 28.03.2019 r.
na kwotę 3.794.040 zł – termin realizacji zadania do
30.04.2021 r.;
» aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul.
Polnej w miejscowości
Zaskale – umowa zawarta z wykonawcą w dniu
10.05.2019 r. na kwotę
38.130 zł – z terminem realizacji do 30.06.2020 r.
» budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zaskale – umowa z wykonawcą
z dnia 20.05.2019 r. na kwotę 375.039,19 zł – zadanie
zrealizowane
» opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
dla przebudowy drogi powiatowej nr 1658K Szaflary-Ludźmierz w miejscowości Zaskale polegającej na
budowie ciągu pieszego na
długości ok 140 mb od km
ok. 1+569 do km ok 1+710/
przybliżona lokalizacja ciągu
pieszego: od skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1658K
Szaflary - Ludźmierz z drogą gminną nr 364803K ul.
Werona w kierunku budynku
SP w Zaskalu – umowa zawarta z wykonawcą w dniu
24.04.2020 r. na kwotę
18.868,20 zł z terminem
realizacji 24.10.2020 r.
» rozbudowa drogi gminnej
364804K ul. Piłsudskiego
w m. Zaskale, gmina Sza-

»

»

»

»
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flary w km 0+000,90 – km
0+550,90, Gmina Szaflary
1.146.383,89 zł,- umowa
z wykonawcą zawarta
w dniu 26.11.2019 r. – zadanie planowane do realizacji
w II półroczu 2020 r.
wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Piłsudskiego
w Zaskalu 519.519,60 zł umowa z wykonawcą zawarta w dniu 26.11.2019 r.
– zadanie planowane do
realizacji w II półroczu
2020 r.
opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do budynków w Zaskalu
96.595,96 zł - umowa z wykonawcą zawarta w dniu
15.12.2016 r.- dokończenie
zadania planowane w II
półroczu 2020 r.
wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sportowa i ul. B.
Werona w Zaskalu – umowa z wykonawcą zawarta w dniu 02.06.2020 r. na
kwotę 68.754,54 zł (41.937
zł środki sołeckie) zadanie
planowane do realizacji
w II półroczu 2020 r,
wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn. „Budowa
geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy
Szaflary w miejscowości
Zaskale - prace projektowe”
– umowa z wykonawcą zawarta w dniu 27.06.2019 r.
na kwotę 1.215.855 zł, zrealizowano I etap na kwotę
364.756,50 zł, II etap na
kwotę 851.098,50 zł planowany do realizacji w II
półroczu 2020 r.,
dokumentacja projektowa
modernizacji boiska przy
LKS Zaskale 17.000 zł zadanie planowane do
realizacji w II półroczu
2020 r.,
opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej dla budowy dróg gminnych przy
os. Zawodzie, ul. Leśna Bór;

drogi gminnej łączącej os.
Kopaczyska z os. Za Torem
Zaskale 106.887 zł - planowane do realizacji w roku
2021;
Pozostałe inwestycje
» dostosowanie pomieszczeń
dla potrzeb jednostek wsparcia dziennego na terenie
gminy Szaflary – umowy
zawarte z wykonawcami
06.12.2019 r. na łączną kwotę 344.255,57 zł – zadanie
zostało zrealizowane
» dostawa wyposażenia dla placówek wsparcia dziennego
na terenie Gminy Szaflary
– umowę z wykonawcą zawarto w dniu 22.01.2020 r.
na kwotę 302.743,59 zł – zadanie zostało zrealizowane
» dostosowanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy
w Szaflarach zgodnie z ich
przeznaczeniem – umowy
zawarte w bieżącym roku
– zrealizowano na kwotę
77.912,40 zł
» zakup dokumentacji tj. projektu robót geologicznych
oraz analizy uwarunkowań
wykorzystania zasobów geotermalnych – umowa zawarta w dniu 07.10.2016 r. na
kwotę 284.553 zł, płatność
przewidziana w II półroczu
2020 r.
» opracowanie dodatku do
Projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4
w celu ustalenia zasobów
wód termalnych w utworach eoceanu numulitowego
i mezozoicznych podłoża
niecki podhalańskiej w obszarze górniczym Podhale
1 – umowa zawarta w dniu
06.04.2020 r. na kwotę
111.930 zł, realizacja w II
półroczu 2020 r.
» wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska
PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenunumuitowego
i mezozoicznych podłoża
niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym „Podhale
1” – realizacja zadania w latach 2019-2022 na łączną
kwotę 55.272.510 zł
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Dodatkowe wsparcie od Urzędu
Marszałkowskiego dla strażaków z Szaflar
Dzięki staraniom Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego Łukasza Smółki, działającego na
rzecz jednostek straży pożarnej w województwie,
OSP Szaflary otrzymało dodatkowe 50 000,00 zł
na zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego. Informację przekazał strażakom
Poseł na Sejm RP Edward Siarka podczas wizyty
w Szaflarach we wtorek 7 lipca.

K

oszt zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
w Szaflarach to 1 214 000,00 zł.
Na zakup zaplanowano środki finansowe z następujących źródeł:
» 400 000,00 zł z budżetu Gminy Szaflary,
» 50 000,00 zł z własnych środków OSP Szaflary,
» 250 000,00 zł ze środków
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG),
» 300 000,00 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach rezerwy celowej pn.: „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych”.
Promesę na zakup nowego
ciężkiego samochodu ratow-

niczo – gaśniczego odebrała
delegacja zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szaflarach
wraz z Wójtem Gminy Szaflary
Rafałem Szkaradzińskim, w piątek 26 czerwca.
Uroczystego przekazania
promes w tym dniu, Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszego województwa, dokonał
wojewoda małopolski Piotr
Ćwik oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Piotr
Filipek wraz z zastępcami –
bryg. Piotrem Słowiakiem i st.
kpt. Przemysławem Przęczkiem.
W uroczystości udział wzięli
również m.in.: sekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia Józefa
Szczurek - Żelazko, parlamen-

tarzyści z terenu województwa
małopolskiego: Poseł na Sejm
RP i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Małopolsce Edward Siarka,
Poseł na Sejm RP oraz wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa Anna
Paluch, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz
prezes Zarządu Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski.
Pula środków jaką dysponują strażacy to obecnie to
1 050 000,00 zł. Zarówno Urząd
Gminy Szaflary jak i jednostka
OSP Szaflary dokładają wszelkich starań aby pozyskać brakującą kwotę (164 000,00 zł), aby
jeszcze w tym roku móc cieszyć
się nowym samochodem.
Do naszego województwa
przekazane zostaną 52 nowe
wozy (w tym 5 ciężkich z których
aż 4 trafią do powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego).
Nie udało by się uzyskać tak
wysokiego dofinansowania gdyby nie osobiste zaangażowanie
Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego Łukasza Smółki
oraz Posła na Sejm RP Edwarda
Siarki, za które z całego serca
dziękujemy.
Zarząd OSP Szaflary
oprac. r/
Zdjęcia: Facebook OSP Szaflary,
GCKPiT w Szaflarach
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Pierwsza tura wyborów
prezydenckich w gminie Szaflary
Podczas tegorocznych wyborów prezydenckich uprawnionych do głosowania
w pierwszej turze było 8 628 mieszkańców, którzy glosować mogli w 10 obwodach.
Frekwencja w pierwszej turze
wyborów prezydenckich wyniosła w gminie Szaflary
54,56%.

Robert BIEDROŃ - 0,48% (22 głosy)
Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0,22% (10 głosów)
Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0,09% (4 głosy)
Marek JAKUBIAK - 0,07% (3 głosy)
Paweł Jan TANAJNO - 0,07% (3 głosy)
Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0,02% (1 głos)

Liczba wyborców
uprawnionych do głosowania
w gm. Szaflary
8 395
Liczba wyborców,
którym wydano karty
do głosowania
4 566

73,71%

9,05%

8,61%

6,29%

1,4%

Andrzej Sebastian
DUDA
(3 364 głosów)

Rafał Kazimierz
TRZASKOWSKI
(413 głosów)

Krzysztof
BOSAK
(393 głosów)

Szymon Franciszek
HOŁOWNIA
(287 głosów)

Władysław Marcin
KOSINIAK-KAMYSZ
(64 głosy)

Liczba głosów nieważnych
16
Liczba głosów ważnych
4 564
Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki, potwierdzone przez
Państwową Komisję Wyborczą:

Wykaz dzieci urodzonych

w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.
zameldowanych na terenie gminy Szaflary
Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

Lp.

Imię dziecka

Data urodzenia

1

Wincenty

03.03.2020 r.

14

Arian

09.04.2020 r.

27

Michał

04.05.2020 r.

2

Bartosz

04.03.2020 r.

15

Taira

10.04.2020 r.

28

Stanisław

08.05.2020 r.

3

Dominika

05.03.2020 r.

16

Aleksander

16.04.2020 r.

29

Franciszek

11.05.2020 r.

4

Zuzanna

07.03.2020 r.

17

Klimek

16.04.2020 r.

30

Emilia

12.05.2020 r.

5

Nadia

07.03.2020 r.

18

Mikołaj

17.04.2020 r.

31

Milena

13.05.2020 r.

6

Stanisław

07.03.2020 r.

19

Milena

17.04.2020 r.

32

Liliana

14.05.2020 r.

7

Nikodem

10.03.2020 r.

20

Jan

19.04.2020 r.

33

Zofia

15.05.2020 r.

8

Magdalena

12.03.2020 r.

21

Milena

20.04.2020 r.

34

Franciszek

19.05.2020 r.

9

Patryk

16.03.2020 r.

22

Laura

21.04.2020 r.

35.

Maria

21.05.2020 r.

10

Adam

22.03.2020 r.

23

Michał

22.04.2020 r.

36.

Alicja

23.05.2020 r.

11

Piotr

23.03.2020 r.

24

Bartłomiej

23.04.2020 r.

37.

Julia

29.05.2020 r.

12

Magdalena

30.03.2020 r.

25

Maria

02.05.2020 r.

38.

Jakub

30.05.2020 r.

13

Filip

01.04.2020 r.

26

Lilianna

03.05.2020 r.

39.

Martyna

31.05.2020 r.
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ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

T

egoroczna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych trwała od 18 maja do 1 czerwca
i obejmowała wszystkie 7 miejscowości z terenu Gminy Szaflary. Poszczególne miejscowości
miały wyznaczone konkretne dni
zbiórki. Odbierano odpady wielkogabarytowe z nieruchomości
zamieszkałych, z przed posesji
wzdłuż dróg publicznych, m.in.
rowery, meble, dywany, wózki
dziecięce, materace, tapczany,
opony z samochodów osobowych, (zużyte opony pochodzenia rolniczego np. z ciągników
rolniczych oraz opony pochodzące z zakładów mechanicznych nie podlegały odbiorowi).
W ramach zbiórki odebrano
278,58 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 37,34 ton
opon. Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
wielkogabarytowych kształtują się w granicy 280.000,00 zł.
Dodatkowa zbiórka elektroodpadów oraz folii rolniczej odbyła
się w czerwcu. Odebrano 27,14
ton folii po sianokiszonce, siatki
i sznurka do owijania balotów,
zbiórka była prowadzono w wyznaczonych miejscach na terenie
każdej wsi w okresie od 8 – 22
czerwca.

Nowa zakopianka pobiegnie
aż do granicy Szaflar
Już w 2023 roku będziemy mogli przejechać
dwupasmową zakopianką z Krakowa do granicy
Nowego Targu i Szaflar.

U

roczyste rozpoczęcie inwestycji odbyło się
w rejonie osiedla Bór w Nowym Targu, którędy poprowadzi obwodnica Nowego Targu.
Symbolicznego otwarcia budowy nowego odcinka zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu dokonał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Towarzyszyli mu m.in. Wojewoda Małopolski Piotr

Ćwik, a także posłowie i samorządowcy Podhala.
Wśród nich obecny był także Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński.
Nowa inwestycja to nieco ponad 16 kilometrowy
odcinek, budowa ma potrwać ok. 3,5 roku.
Źródło: Podhale24, oprac. r/
Zdjęcie: Szymon Pyzowski

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary
Rada Gminy Szaflary podczas sesji w dniu 24 czerwca 2020 r. udzieliła absolutorium i wotum zaufania Wójtowi
Gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2019 rok.

K

omisja Rewizyjna złożyła wniosek do
Rady Gminy o udzielenie absolutorium,
pozytywnie oceniając realizację ubiegłorocznego budżetu, co również potwierdziła
swoją uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za
udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 1 głosował przeciw, 1 wstrzymał się
od głosu. W głosowaniu o udzieleniu wotum
zaufania 10 radnych było za, 1 przeciw, 3
wstrzymało się od głosu. Po ogłoszeniu wy-
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ników przewodniczący Rady Gminy Szaflary,
Stanisław Wąsik oraz wiceprzewodnicząca, Joanna Palka wręczyli Wójtowi Gminy Szaflary
Rafałowi Szkaradzińskiemu oraz Skarbnikowi
Gminy Szaflary Annie Golonce kwiaty i złożyli
gratulacje.
Wójt Gminy Szaflary podziękował pracownikom urzędu gminy, radnym oraz sołtysom
za pracę na rzecz gminy i podkreślił, że sukces
ten był możliwy głównie dzięki wspólnej pracy
i zaangażowaniu.
Tekst i zdjęcie: UG Szaflary
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Szaflarzanie uczcili
80. Rocznicę Pierwszego
Transportu Polaków do
KL Auschwitz
14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – polskie
święto uchwalone w 2006 roku przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w 66. rocznicę przybycia
pierwszego masowego transportu więźniów
do KL Auschwitz.

14

czerwca 1940 roku hitlerowcy deportowali
do nowo utworzonego
niemieckiego obozu Auschwitz
grupę 728 Polaków, więźniów
z więzienia w Tarnowie, głównie
młodych ludzi, harcerzy, studentów, członków podziemnych organizacji niepodległościowych,
żołnierzy kampanii wrześniowych 1939 roku, którzy próbowali się przedrzeć na Węgry do

powstającej tam Armii Polskiej.
W I transporcie Polaków znalazło się także kilkudziesięciu
Podhalan.
Dla uczczenia ich pamięci
w tym dniu w całej Polsce odbywały się uroczyści związane z 80. Rocznicą pierwszego
masowego transportu więźniów
do KL Auschwitz. Również
w Szaflarach, po Mszy Świętej
o godzinie 9:00, delegacja na

czele z Wójtem Gminy Szaflary,
złożyła wieniec pod pomnikiem
Augustyna Suskiego – urodzonego w Szaflarach poety i działacza ruchu ludowego, założy-

ciela Konfederacji Tatrzańskiej,
który zginął w KL Auschwitz
w 1942 r.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcie: Natalia Romasz

ODESZLI OD NAS

W OKRESIE OD 1 MARCA 2020 R. DO 31 MAJA 2020 R.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Data zgonu

Miejscowość
ostatniego
zameldowania

1

Marek Stanisław

1942

02.03.2020 r.

Szaflary

14

Budz Józef

1944

14.04.2020 r.

Szaflary

2

Groński Bogdan

1975

06.03.2020 r.

Bańska Niżna

15

Plewa Janina

1953

15.04.2020 r.

Maruszyna

3

Mucha Ludwina

1940

07.03.2020 r.

Bańska Niżna

4

Babicz Jan

1931

08.03.2020 r.

Bańska Niżna

16

Piszczór Marianna

1924

24.04.2020 r.

Skrzypne

5

Zapotoczny Stanisław

1963

09.03.2020 r.

Bańska Wyżna

17

Grońska Helena

1934

01.05.2020 r.

Szaflary

6

Piszczór Aniela

1928

24.03.2020 r.

Zaskale

18

Szczepaniec Karol

1938

01.05.2020 r.

Szaflary

7

Pawlikowska Anna

1951

31.03.2020 r.

Maruszyna

19

Babicz Maria

1952

07.05.2020 r.

Bańska Wyżna

8

Antoszek Maria

1933

05.04.2020 r.

Szaflary

20

Siuta Edward

1949

07.05.2020 r.

Szaflary

9

Antoł Helena

1961

09.04.2020 r.

Bańska Wyżna

21

Cetera Stanisław

1936

09.05.2020 r.

Zaskale

10

Plewa Jan

1962

09.04.2020 r.

Zaskale

22

Pęksa Helena

1934

12.05.2020 r.

Szaflary

11

Bugara Antonina

1953

10.04.2020 r.

Skrzypne

23

Czyszczoń Karolina

1938

25.05.2020 r.

Zaskale

12

Kalata Krystyna

1934

12.04.2020 r.

Zaskale

24

Migiel Stanisław

1962

27.05.2020.r.

Skrzypne

13

Stanisz Robert

1964

12.04.2020 r.

Szaflary

25

Król Aniela

1930

29.05.2020 r.

Zaskale
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Gmina Szaflary
z bonem
inwestycyjnym
prawie 4 mln zł
Gmina Szaflary w ramach tarczy
antykryzysowej otrzymała dodatkową pulę
środków w wysokości prawie 4 mln zł na
inwestycje w gminie. Otrzymana dotacja
w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest
najwyższą dotacją w Polsce.

J

ak wynika z otrzymanych
informacji środki te zostały
podzielone proporcjonalnie
– do planowanych przez gminy
inwestycji, ze skorygowaniem
poziomu zamożności. Środki
w ramach tego funduszu Gmina będzie mogła wydatkować
do końca 2022 roku. W Gminie
Szaflary wydatki inwestycyjne

są realizowane na bardzo wysokim poziomie, dlatego też kwota przyznanych środków jest aż
tak wysoka. Dzięki tej ogromnej
puli środków nasza gmina będzie
mogła spokojnie zrealizować zamierzone zadania inwestycyjne
bez konieczności ograniczania
zaplanowanych inwestycji, których oczekują mieszkańcy.

Światła na Zakopiance na ostatniej prostej
W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców mieszkających w Gminie
Szaflary oraz turystów tu odpoczywających, na jednym z najbardziej
kolizyjnych skrzyżowań na Zakopiance powstała sygnalizacja świetlna.

J

ej budowa zakończyła się już
w październiku 2019 roku,
jednak o tamtego czasu nie
została uruchomiona. Kolejny ruch leżał po stronie
PKP, którego zadaniem było
zsynchronizowaniem świateł
drogowych z ruchem pocią-

gów na pobliskim przejeździe
kolejowym. Sama sygnalizacja drogowa mogłaby być
już uruchomiona początkiem
października, lecz bez synchronizacji z sygnalizacją kolejową mogłaby doprowadzić do
tragedii.

Na początku lipca br. komisja terenowa zebrała się na
przejeździe kolejowym w celu
zmiany kategorii przejazdu.
Od tego momentu, w ciągu
kolejnych dwóch tygodni sygnalizacja świetlna zacznie
działać.
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Powstałe światła znacznie
zwiększą bezpieczeństwo kierowców i pieszych, ustabilizują
ruch w kierunku Zakopanego
i Nowego Targu, a także pomogą bezpiecznie włączyć się do
ruchu kierowcom jadącym od
centrum Szaflar oraz od strony
Maruszyny, Bańskiej Niżnej
i Skrzypnego. Mieszkańcom
Gminy Szaflary dziękujemy za
cierpliwość i prosimy o ostrożną
jazdę.
Opr. i fot.: UG Szaflary
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Rusza kolejna wielka inwestycja w Szaflarach
Starania o nową wielofunkcyjną pełnowymiarową halę sportową w Szaflarach z rozbudową szkoły podstawowej
o dodatkowe sale dydaktyczne, wraz z siedzibą Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej rozpoczęła się już w 2015 roku od zlecenia projektowania. W 2017 roku został ogłoszony
nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich do którego przystąpiła Gmina Szaflary.

G

mina Szaflary przygotowała
projekt pn.: Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej
i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Publicznego Zespołu Szkół
i Gimnazjum w Szaflarach wraz
z infrastrukturą. W trakcie rozstrzygnięcia pierwszego naboru
wniosek podczas oceny merytorycznej uzyskał negatywny
wynik. Gmina nie zgadzając się
z tą decyzją złożyła protest. Dzięki determinacji i stanowczości
Wójta Gminy Szaflary Rafała
Szkaradzińskiego, wniosek został poddany ponownej ocenie.
Podczas ponownego rozpatrzenia uzyskał 89,16% i tym sa-

mym umieszczono go na liście
rezerwowej. Gdyby asesorzy
oceniający wniosek nie popełnili oczywistych błędów przy
ocenie, wniosek Gminy Szaflary zostałby sklasyfikowany
spośród wszystkich złożonych
wniosków na bardzo wysokim,
siódmym miejscu i otrzymałby
dofinansowanie już w pierwszym naborze. Niestety oczywista błędna decyzja asesorów
oceniających przedmiotowy
wniosek pozbawiła niesprawiedliwie Gminę Szaflary dofinansowania w wysokości ponad 8
mln złotych.
Środki własne na realizację
inwestycji były cały czas zabezpieczone w budżecie Gminy Szaflary, podobnie jak cała
wymagana dokumentacja, która
czekała przygotowana do natych-

Dotacja WFOŚiGW - „Bezpieczny strażak”

W

związku ze złożonym
w marcu br. wnioskiem
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu
„Zapobieganie poważnym
awariom i likwidacja ich
skutków dla środowiska –
Bezpieczny Strażak”, Gmina
Szaflary otrzymała dofinan-

sowanie w wysokości 50%
kosztów zadania, tj. 33.500 zł.
Łączna kwota – 67.000 zł, na
którą składa się wkład własny
oraz dofinansowanie - przeznaczona zostanie na realizację
zadania pn. „Zakup zestawów
umundurowania bojowego
i aparatów ochrony górnych
dróg oddechowych dla OSP
Bańska Wyżna oraz OSP Bań-
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ska Niżna w celu zwiększenia
gotowości bojowej i zapobiegania poważnym awariom, jak
również likwidacji ich skutków
dla środowiska”. Pomoc finansowa, którą otrzymała Gmina
na ten cel pozwoli na doposażenie dwóch straży w sprzęt
oraz ubrania, które znacząco
ułatwią naszym druhom działania ratownicze.

miastowego przeprowadzenia
przetargu i przystąpienia do realizacji opisanych we wniosku
zadań. Dziś, z radością możemy
przekazać informację, że po 5
latach wytrwałej pracy i walki
na rzecz budowy nowej pełnowymiarowej wielofunkcyjnej sali
gimnastycznej oraz nowej siedziby GCKPiT i gminnej biblioteki
cel został osiągnięty.
W dniu 7 lipca Poseł na Sejm
RP Edward Siarka w imieniu
Wicemarszałka Łukasza Smółki
przekazał informację Wójtowi
Gminy Szaflary oraz Radnym
Gminy Szaflary o zwiększeniu
środków finansowych na działanie i tym samym nowa inwestycja, długo wyczekiwana
przez mieszkańców całej gminy,
niebawem będzie mogła być rozpoczęta.

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Skorzystaj
z nieodpłatnej
pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą
znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym
z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
» Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie,
w tym między innymi w sprawach
majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych,
czy pracowniczych;
» Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również
z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
»
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
» Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
» Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
» Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
» Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków
Gdzie szukać pomocy?
» Przez internet: na stronie www.np.ms.
gov.pl;
» Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz
na stronie internetowej twojej gminy
lub starostwa powiatowego.

122 laptopy zakupione przez Urząd
Gminy Szaflary, trafiły do szkół
W miesiącach kwiecień i czerwiec Urząd Gminy zakupił oraz przekazał
sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym uczniom, aby mogli
uczestniczyć w lekcjach online.

W

artość sprzętu to około 174 000 zł.
Cały koszt zakupu został sfinansowany
ze środków pozyskanych z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
w ramach projektów „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna
Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej”.
Z powodu pandemii koronawirusa występującej na terenie całego kraju, szkoły miały
obowiązek nauczania dzieci i młodzieży na od-

ległość. Zamknięcie placówek spowodowało przeniesienie zajęć edukacyjnych z tablic
i szkolnych ławek na ekrany komputerów. Niestety niektórzy uczniowie nie posiadali sprzętu,
dzięki któremu mogliby brać udział w zdalnych lekcjach. Zakup komputerów przez Urząd
Gminy Szaflary pozwolił na pomoc najbardziej
potrzebującym uczniom i wyeliminowanie
tej przeszkody. Wskazaniem ilości potrzebnego
sprzętu oraz osób, do których powinien on
trafić zajęli się dyrektorzy szkół we współpracy
z wychowawcami uczniów.

Bezpłatna pomoc jest skierowana
do osób, które nie są w stanie ponieść
kosztów pomocy odpłatnej.

Utrudnienia drogowe w związku z remontem ul. Krajowe
w Białym Dunajcu (w sąsiedztwie ul. Topory w Bańskiej Niżnej)

W

maju rozpoczął się remont
drogi gminnej ul. Krajowe
w miejscowości Biały Dunajec. Z tego odcinka korzystają
także mieszkańcy Bańskiej Niżnej (ul. Topory) oraz Bańskiej
Wyżnej podczas wyjazdu na
„Zakopiankę”.

W związku z koniecznością
przebudowy początkowego
odcinka ulicy od „Zakopianki”
wzdłuż koryta potoku pod mostkami kolejowymi, zostanie on
w tym czasie wyłączony z użytkowania, co spowoduje okresową
nieprzejezdność.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec
sierpnia br. roku.
Urząd Gminy Biały Dunajec
prosi mieszkańców o korzystanie
w powyższym terminie z innych
objazdów i zachowanie wszelkiej
ostrożności oraz o wyrozumiałość.
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Gmina Szaflary z najwyższą dotacją
na likwidację barszczu Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego to roślina groźna dla człowieka (powoduje oparzenia II
i III stopnia), inwazyjna, powodująca degradację środowiska przyrodniczego.

D

odatkowo, często pojawia
się masowo, stając się głównym przedstawicielem flory
w danym miejscu. Zaznaczyć należy, że w miejscach, w których
Barszcz Sosnowskiego wystąpił,
liczba innych gatunków spada
trzykrotnie.

Gmina Szaflary chcąc zapobiegać występowaniu tej
groźnej rośliny wystąpiła
z wnioskiem o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, który to
przydziela dotacje. Spośród

ościennych gmin, Gmina Szaflary otrzymała najwyższą dotację na ten cel, bo aż 62.024 zł.
Usuwaniem barszczu zajmuje się firma która wygrała
przetarg i ma rozpisany harmonogram działań uzgodniony
z WFOŚiGW.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy wiedzą o dodatkowych miejscach występowania
barszczu o zgłoszenie tego faktu
w Urzędzie Gminy w Referacie
Gospodarki Gminnej i Zamówień
Publicznych.

W

Zgłoś swój obiekt do aplikacji
Miejsca Przyjazne Rowerzystom!

ojewództwo Małopolskie
uruchomiło System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom przy trasach
rowerowych VeloMałopolska do
których należy biegnąca przez
gminę Szaflary trasa VeloDunajec.
Do otwartego i bezpłatnego systemu mogą zgłaszać się takie
obiekty jak:
– obiekty noclegowe
– obiekty gastronomiczne
– atrakcje turystyczne
– informacje turystyczne
– pozostałe obiekty usługowe zlokalizowane (prowadzące
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działalność) w województwie
małopolskim w odległości nie
większej niż 3 km od trasy rowerowej VeloDunajec.
Formularz zgłoszeniowy
oraz Regulamin współpracy jest
dostępny na stronie internetowej narowery.visitmalopolska.
pl/mpr
Nabór zgłoszeń trwa do 31
lipca 2020.
Szczegółowe informacje można także uzyskać pisząc na adres
mailowy:
mpr@umwm.malopolska.pl

AKTUALNOŚCI

Kwartalnik Gminy Szaflary

Rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zaskalu
Uroczyste rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego odbyło się 7 lipca obok budynku Szkoły
Podstawowej w Zaskalu, w miejscu gdzie inwestycja ma swój początek. W wydarzeniu tym wzięli
udział m.in. Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Wójt Gminy
Szaflary Rafał Szkaradziński, radny powiatowy, Przewodniczący Rady i Radni Gminy Szaflary,
przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonawca inwestycji.

W

dniu 25.06.2020 r. gmina
Szaflary uzyskała zezwolenie na rozpoczęcie długo
wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji polegającej na
przebudowie drogi powiatowej
1658K na odcinku od przejazdu
kolejowo – drogowego w ciągu
ulicy Kolejowej w Szaflarach do
Szkoły Podstawowej w Zaskalu
na łącznej długości prawie 1,3
km. Inwestycja ta będzie służyć
mieszkańcom do bezpiecznego

poruszania się pieszo i rowerem
m.in. do Szkoły Podstawowej
w Zaskalu, Urzędu Gminy, czy
też przystanków kolejowych
i autobusowych. Jej przygotowanie było jednak nie lada wyzwaniem, ponieważ w pierwszej
kolejności gmina Szaflary musiała przejąć zadanie zarządcy
drogi powiatowej, a następnie
zmierzyć się m.in. z problemem
braku Wykonawcy robót i koniecznością spełnienia obwaro-

wań związanych z uzyskanym
dofinansowaniem. Postępowanie
przetargowe dla wyłonienia wykonawcy zadania było ogłaszane
aż pięciokrotnie w latach 20182019. Finalnie, pozytywne rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło
w dniu 21.02.2019 r.
Inwestycja jest prowadzona
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przewidującym opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robót budowlanych

przez jednego Wykonawcę, co
pozwala na znaczne przyspieszenie fazy realizacji. W ramach
zadania zostanie wybudowany
lewostronny ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,5 m oraz
poszerzona jezdnia do szerokości
6 m waz z wykonaniem żwirowych poboczy, odwodnienia
drogowego i przebudowie sieci
uzbrojenia terenu kolidujących
z inwestycją.
Całkowita wartość zadania
wynosi 3 749 040,00 zł brutto,
z czego 1 134 242,55 zł stanowi
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej uzyskanych w ramach wspólnego projektu Miasta
Nowy Targ, Gminy Nowy Targ
i Gminy Szaflary pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego
na terenie Miasta Nowy Targ oraz
Gminy Nowy Targ i Szaflary”.
Roboty będą prowadzone przez
Firmę Remontowo – Budowlaną Artur Kołacz, ul. Krakowska
58a, 34-400 Nowy Targ, a ich
termin zakończenia to 30 kwietnia 2021 r.
Tekst: Wioleta Pawlak, oprac. r/
Zdjęcie: Natalia Romasz

Awaria oświetlenia – nowy sposób zgłoszenia usterki

T

AURON Dystrybucja informuje, że na stronie internetowej www.tauron-dystybucja.pl znajduje się formularz
z nową funkcjonalnością, za pomocą którego klienci TAURONA zgłaszają usterki i awarie
zasilania dla konkretnego adresu (https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/zglos-awarie). Ta funkcjonalność
w formularzu wysyła do klienta

smsem lub e-mailem informację
zwrotną o etapie realizacji zgłoszenia. Wysyłka wiadomości
jest poprzedzona autoryzacją
kanału kontaktu w trakcie wypełniania formularza na stronie
internetowej.
Odbiorca energii w momencie
wpisywania danych sam decyduje, czy chce otrzymywać informację zwrotną o statusie swojego
zgłoszenia.

Klient otrzymuje informacje
od TAURONA na 3 etapach postępu prac przy usuwaniu awarii. Pierwsza wiadomość brzmi
„Przyjęte do realizacji” i wysyłana jest po zarejestrowaniu
zgłoszenia w systemie. Kolejna
to „Przekazane do realizacji” –
taki komunikat jest wysyłany
w momencie podjęcia działań
przez służby techniczne spółki.
Trzecia, najbardziej oczekiwana
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i podsumowująca działania firmy
informacja, brzmi „Zakończone”.
Dzięki nowemu rozwiązaniu klient ma pewność, że jego
zgłoszenie zostało wprowadzone
poprawnie do systemu, a także
dokładnie wie, na jakim jest etapie realizacji.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej funkcjonalności przy zgłoszeniach awarii
czy usterek zasilania.
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Informacja o przyznanych i wykorzystanych
Stypendiach Sportowych w 2020 Roku

Z

awodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym, zgodnie z uchwałą
nr VII/38/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień Gminy Szaflary dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, mogą być
przyznane okresowe stypendia
sportowe.
Do rozpatrzenia przedłożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku
Wójt Gminy Szaflary, Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 z dnia
24.04.2020 roku powołał Komisję Konkursową .
Stypendia sportowe przyznawane są na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego
(stowarzyszenia), którego jest

członkiem, właściwego polskiego związku sportowego lub
okręgowego związku sportowego, dyrektora placówki oświatowej (kulturalnej) z terenu gminy
Szaflary, rodzica lub prawnego
opiekuna.
Do Urzędu Gminy w Szaflarach do dnia 15.04.2020 r. wpłynęło łącznie 5 wniosków o przyznanie stypendium oraz 1 wniosek
o przyznanie nagrody. Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia
2020 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej
i merytorycznej zgromadzonych
wniosków. Po przeanalizowaniu
wniosków członkowie zaproponowali przyznanie stypendiów
sportowych następującym zawodnikom:
» Justyna Krupa – zawodniczka Klubu Jeździeckiego
w Czarnym Dunajcu, za zajęcie
II miejsca na Mistrzostwach Pol-

ski WKKW Młodzików (WKKW-konkurencja jeździectwa
- wszechstronny konkurs konia
wierzchowego), za II miejsce
w eliminacjach Pucharu Polski
WKKW oraz powołanie do Kadry Małopolski na 2020 rok,
» Bartłomiej Budzyk - zawodnik Miejskiego Młodzieżowego
Klubu Sportowego „Podhale”
Nowy Targ, za zdobycie wraz
z drużyną II miejsca w Turnieju
Hokejowym w Popradzie,
» Damian Fryźlewicz - zawodnik Miejskiego Młodzieżowego
Klubu Sportowego „Podhale”
Nowy Targ, za zajęcie wraz
z drużyną IV miejsca w Turnieju do Mistrzostw Polski Żaka
Starszego,
» Mateusz Jarosz – zawodnik
Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Zakopanem, członek kadry
narodowej w sezonie 2019/2020
w kombinacji norweskiej – za za-

Nowy program „Moja Woda”
100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych
retencji. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

D

o 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub
roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja
Woda”. To kolejna inicjatywa
Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln
zł w łagodzenie skutków suszy
w Polsce. Nabór wniosków będzie ogłoszony w późniejszym
terminie (lipiec 2020r.).
Program „Moja Woda”
– na co można otrzymać
dofinansowanie?
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy

czym nie więcej niż 80%
kosztów, które zostaną
poniesione po 1 czerwca
2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przekaże pieniądze do
szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki
wodnej, które są bliżej
beneficjentów. To one
będą przyjmowały od
początku lipca 2020 r.
wnioski właścicieli domów jednorodzinnych
na przydomowe mikroinstalacje wodne.
Wsparcie przewidziano na
zakup, montaż i uruchomienie
instalacji pozwalających na
zagospodarowanie wód opado-

wych i roztopowych na terenie
nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego
wody te nie będą odprowadzane
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jęcie I miejsca w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych.
Powołany do kadry narodowej
na sezon 2020/2021,
» Andrzej Szczechowicz - zawodnik Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Zakopanem,
członek kadry narodowej seniorów w kombinacji norweskiej w sezonie 2019/2020
– za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów.
Powołany do kadry narodowej
na sezon 2020/2021,
Nagroda została przyznana
Pani Magdalenie Zapała – zawodniczce Klubu CKF Maximus
w Czarnym Dunajcu (trójbój siłowy) – za zdobycie II miejsca
w Pucharze Świata w Siedlcach
w federacji XPC, za I Miejsce
Mistrzostw Europy w federacji WPA oraz za I miejsce
Mistrzostw Świata w federacji
WPA.

na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji
deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny
sąsiadujące, ulice, place itp.
Otrzymane pieniądze będzie
można przeznaczyć na:
przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka
wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik
retencyjny podziemny
lub nadziemny, oczko
wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do
nawadniania lub innego
wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja
Woda” realizowany
będzie w latach 20202024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
a wydatkowanie środków do
końca 2024 r.
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Wirtualna wystawa z okazji 100. lecia
urodzin Świętego Jana Pawła II
18 maja 2020 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Świętego
Jana Pawła II, papieża, który zmienił świat. Z tej okazji chcielibyśmy
przypomnieć postać naszego Papieża Polaka.

K

arol Wojtyła urodził się 18
maja 1920 roku w Wadowicach, miasteczku położonym ok. 50 km od Krakowa. 16
października 1978 roku został
wybrany na 264 papieża Stolicy Apostolskiej i przybrał imię
Jan Paweł II. Był pierwszym od
455 lat papieżem spoza Włoch
i najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku.
Jan Paweł II był też pierwszym
od 1903 r. papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii

Rzymskiej. Wybór Polaka był
dla rodaków zaskoczeniem i niespotykaną radością, a sam Ojciec
Święty pozostawił nam niezwykłe przesłania i testament, a także
wzór miłości do Ojczyzny! Jego
27-letni pontyfikat był jednym
z najdłuższych w historii.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka chcielibyśmy Państwu zaprezentować
kolekcję niezwykłych pamiątek o Świętym Janie Pawle II,
należącą do Juliana Buronia,

mieszkańca gminy Szaflary.
Posiada on bardzo dużą kolekcję medali, plakatów, publikacji
oraz walorów filatelistycznych
pochodzących z niemal wszystkich zakątków świata. W jego
kolekcji znajduję się także zbiór
ok. 200 monet i medali z wizerunkiem papieża z całego okresu
pontyfikatu Ojca Świętego.
Swoją kolekcję Julian Buroń
gromadzi od momentu wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, czyli od 1978 roku.
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W 2018 roku prezentował
on swoją kolekcję podczas inauguracji roku akademickiego
na Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w ramach którego
zorganizowana była również
Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości pn. „Karol Wojtyła – orędownik niepodległości
– syn oficera Wojska Polskiego, 100 rocznica niepodległości i 40 rocznica wybory Jana
Pawła II”.
W 2019 roku kolekcja prezentowana była w Muzeum
Podhalańskim podczas obchodów 40-lecia pielgrzymki Ojca
Świętego do nowego targu, odwiedził ją także biorący udział
w uroczystościach Arcybiskup
Marek Jędraszewski Metropolita
Krakowski.
Julian Buroń był także z kolekcją szkołach podstawowych
noszących imię Jana Pawła II,
tj. w szkole nr 2 w Rzepiskach,
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szkole nr 3 na Kowańcu oraz
w szkole w Zaskalu.
Kolekcję mogły również zobaczyć osoby indywidualne po
wcześniejszym kontakcie.
Całą kolekcję można zobaczyć na stronie www.gckpit.
szaflary.pl oraz na Facebooku
GCKPiT w Szaflarach.
Gmina Szaflary wraz
z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz parafiami

AKTUALNOŚCI

z terenu gminy, we wrześniu
br. planują organizację dwudniowych obchodów 100 lecia
urodzin Świętego Jana Pawła
II w Gminie Szaflary. Mamy
nadzieję, że odbędą się one
zgodnie z planem.
Pełną galerię pamiątek można
zobaczyć na profilu FB GCKPiT
w Szaflarach.
Tekst: Natalia Romasz
Oprac. graficzne: GCKPiT w Szaflarach
Materiały z kolekcji Juliana Buronia
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Psy do adopcji! Informacja Poczty Polskiej
Zachęcamy do adopcji bezpańskich
zwierząt, które trafiły do schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Nowym
Targu z terenu Gminy Szaflary.

W

szystkie psy przeznaczone do
adopcji są przebadane przez lekarza weterynarii, zaszczepione,
odrobaczone i wysterylizowane lub wykastrowane (w zależności od wieku).
Każdy kto adoptuje bezpańskiego psa
złapanego na terenie Gminy Szaflary
może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na psa do wysokości 250 zł.
Poniżej przedstawiamy psy, które zostały zabrane z naszego terenu i znajdują
się obecnie w schronisku.
Kontakt do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu: ul. Kokoszków 101, tel. 18 44 88 433, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.00.

dotycząca skrzynek pocztowych
Szanowni Państwo,
W sytuacji ogłoszonego stanu epidemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamontowanie
przed Państwa posesją skrzynki pocztowej,
do której listonosz będzie mógł doręczać
korespondencję nierejestrowaną.
Prośba ta podyktowana jest zarówno troską o zdrowie jak i obowiązkiem posiadania
skrzynki nałożonym ustawą z dn. 23.11.2012r.
art. 40.1.
Brak skrzynki będzie skutkował awizowaniem przesyłek w placówce pocztowej.

Skrzynkę można zakupić również w placówkach Poczty Polskiej.
Zachęcamy także do skorzystania z usługi:
POLECONY DO SKRZYNKI.
USŁUGA JEST BEZPŁATNA.Polega
na dostarczaniu przesyłek poleconych bezpośrednio do Państwa oddawczej skrzynki pocztowej. O pozostawieniu przesyłki w skrzynce
zostaniecie Państwo poinformowani poprzez
sms albo e-mail. Wystarczy wypełnić i złożyć
w placówce lub przekazać listonoszowi znajdujący się na odwrocie formularz.
Dziękujemy!
Pracownicy Poczty Polskiej

Zdjęcia na FB schroniska

Gospodarka odpadami – ulga za posiadanie kompostownika
Wójt Gminy Szaflary informuje, iż wprowadzono ulgę związaną z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

U

lgę tą wprowadziła Rada
Gminy Szaflary Uchwałą
Nr XVIII/124/2020 z dnia
29 kwietnia 2020 r. w sprawie
zwolnienie w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących

bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku
przydomowym.
Ulga wynosi 1 zł / miesiąc
/ za osobę. Osoby, które chcą
uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika muszą
taki kompostownik posiadać.
Kompostownik można wykonać we własnym zakresie lub

zakupić gotowy z tym zastrzeżeniem, że nie może on powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Aby
uzyskać zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za
posiadanie kompostownika
właściciel nieruchomości
(podatnik na którego figuru-

18

je „Deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi”)
musi złożyć nową „Deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi” (obowiązującą od 19 maja 2020 r.) dostępną na stronie internetowej
Gminy Szaflary.
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Zwolnienia z podatku
dla przedsiębiorców
w związku z COVID-19
W ramach pomocy przedsiębiorcom Rada Gminy
Szaflary w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła Uchwałę
nr XVIII/130/2020 w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za okres marzec i kwiecień 2020 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu
5 maja 2020 r. poz. 3122.

W

dniu 24 czerwca 2020 r.
została podjęta przez Radę
Gminy Szaflary Uchwała
nr XIX/140/2020 zmieniająca
powyższą uchwałę i przyznająca
dodatkowy okres zwolnienia za
maj i czerwiec 2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
w dniu 2 lipca 2020 r. poz. 4341.
W celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zostali
objęci powyższą uchwałą powinni w terminie do 30 września
2020 r. złożyć do Wójta Gminy
Szaflary następujące dokumenty:
OSOBY FIZYCZNE:
» informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem o zwolnieniu ZIN-2,
» formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik
Nr 1 powyższej uchwały,
» oświadczenie, stanowiące
załącznik Nr 2 powyższej
uchwały.
OSOBY PRAWNE:
» korektę deklaracji na podatek
od nieruchomości DN-1 wraz

z załącznikiem o zwolnieniu
ZDN-2,
» formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik
Nr 1 powyższej uchwały,
» oświadczenie, stanowiące
załącznik Nr 2 powyższej
uchwały.
Pozostali przedsiębiorcy, którzy również znaleźli się w trudniej sytuacji z nie swojej winy,
ale nie są objęci przepisami tej
uchwały, mogą starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Drugi termin składania
wniosków o zwrot
podatku akcyzowego dla
rolników na 2020 rok
Wójt Gminy Szaflary informuje,
że od 3 sierpnia 2020 r. do 31
sierpnia 2020 r. można składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 2020 r.

D

o wniosku należy dołączyć
faktury VAT stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego
2020 r. do 31 lipca 2020 r.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się
o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania
użytków rolnych, prowadzą
także chów lub hodowlę bydła
do wniosku poza fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje
o liczbie dużych jednostek
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu
do każdej siedziby stada tego

Ponadto uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości
jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej przez
podatnika, będącego przedsiębiorcą.
Więcej informacji można
uzyskać w Referacie Podatków
i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Szaflary - tel. 18 26 123 21
pokój nr 1.9. Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej szaflary.pl w zakładce
Podatki i opłaty.
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producenta, w ostatnim dniu
każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku (2019 rok). Dokument, o którym mowa powyżej wydawany
będzie na wniosek producenta
rolnego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary pokój nr
1.9 lub na stronie internetowej
szaflary.pl w zakładce Podatki
i opłaty.
Szczegółowe informacje
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 2020 r.
dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: https://www.
gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE SZAFLARY w roku 2020, II PÓŁROCZE
Sołectwa:
Szaflary
lipiec

Rodzaj odpadów

lipiec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

07.07.2020

X

07.07.2020
14.07.2020

X

21.07.2020

14.07.2020
21.07.2020

X

28.07.2020

X

28.07.2020

sierpień

Rodzaj odpadów

sierpień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

04.08.2020

X

04.08.2020
11.08.2020

X

18.08.2020

18.08.2020

Rodzaj odpadów

wrzesień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

01.09.2020

X

01.09.2020
X

15.09.2020

Rodzaj odpadów

lipiec

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

02.07.2020

X

02.07.2020

X

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

06.10.2020

X

06.10.2020

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

06.08.2020

X

wrzesień

Rodzaj odpadów

wrzesień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

03.09.2020

X

Rodzaj odpadów

październik

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

01.10.2020

X

X

Rodzaj odpadów

listopad

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

05.11.2020

X

05.11.2020

12.11.2020

X

Rodzaj odpadów

grudzień

Rodzaj odpadów

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

03.12.2020

X

03.12.2020

26.11.2020

Data

Segregowane
i niesegregowane

Data

Segregowane
i niesegregowane

grudzień

01.12.2020

X

01.12.2020

22.12.2020
29.12.2020

15.12.2020
22.12.2020

X

10.12.2020
X

10.12.2020
X

17.12.2020

29.12.2020

23.12.2020
30.12.2020

X – oznaczenie terminu zbiórki odpadów
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X

19.11.2020
26.11.2020

Rodzaj odpadów

X

12.11.2020
X

19.11.2020

X

22.10.2020
X

grudzień

15.12.2020

X

X

29.10.2020

Rodzaj odpadów

08.12.2020

08.10.2020
15.10.2020

22.10.2020

grudzień

08.12.2020

X

15.10.2020

17.11.2020

X

październik

08.10.2020

X

24.11.2020

17.09.2020
24.09.2020

listopad

10.11.2020

10.09.2020

X

29.10.2020

03.11.2020

X

24.09.2020

Segregowane
i niesegregowane

X

X

27.08.2020

Rodzaj odpadów

Data

20.08.2020

01.10.2020

X

13.08.2020

X

listopad

Data

X

27.08.2020

X

Segregowane
i niesegregowane

24.11.2020

Rodzaj odpadów

27.10.2020
Rodzaj odpadów

X

sierpień

10.09.2020

20.10.2020

listopad

10.11.2020

Rodzaj odpadów

17.09.2020

Rodzaj odpadów

27.10.2020

sierpień

X

październik

X

30.07.2020

29.09.2020
Rodzaj odpadów

X

23.07.2020

20.08.2020

22.09.2020

16.07.2020

X

03.09.2020

13.10.2020

X

X

30.07.2020

X

październik

13.10.2020

09.07.2020

06.08.2020

08.09.2020
15.09.2020

29.09.2020

17.11.2020

lipiec

13.08.2020

wrzesień

03.11.2020

UWAGA: ZMIANA DNIA ZBIÓRKI
DZIEŃ ODBIORU WTOREK

23.07.2020

X

25.08.2020

20.10.2020

UWAGA: ZMIANA DNIA ZBIÓRKI
DZIEŃ ODBIORU WTOREK

09.07.2020

11.08.2020

X

22.09.2020

Sołectwa:
Maruszyna, Skrzypne

16.07.2020

25.08.2020

08.09.2020

Sołectwa:
Bór, Zaskale

Sołectwa:
Bańska Niżna, Bańska Wyżna

X–

ZBIÓRKA W ŚRODĘ
PRZED NOWYM ROKIEM

X

17.12.2020
23.12.2020
31.12.2020

W ŚRODĘ PRZED
X – ZBIÓRKA
WIGILIĄ BOŻEGO NARODZENIA
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Nowy okres zasiłkowy w
świadczeniach rodzinnych i funduszu
alimentacyjnym 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, iż od
01.08.2020r. rozpoczyna przyjmowanie nowych wniosków o ustalenie
uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy trwający od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.

W

nioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2020r. do
31.10.2021r. będą przyjmowane od dnia
01.08.2020r.
W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentami, o wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy
w terminie :
1) do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik następuje do dnia
31 października,
2) w okresie od dnia 1 września do dnia 30
września, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do
dnia 30 listopada,
3) w okresie od dnia 1 października
do dnia 31 października, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
31 grudnia,

4) w okresie od dnia 1 listopada do dnia
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
5) w okresie od dnia 1 grudnia do dnia
31 stycznia następnego roku, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku,
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie:
1) do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do
dnia 30 listopada,
1) od dnia 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31
grudnia,
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2) od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
„Dobry Start 300+”
Wniosek – można składać już od 1 lipca
online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą
tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30
listopada.
Świadczenie
wychowawcze „500+”
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeni owy będzie można składać od 1 lutego
2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 marca
2021 r. w formie papierowej.
Obecnie świadczenie wychowawcze 500+
przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r.

GCKPIT
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Kolejna edycja konkursu
„Surowce wtórne”
Już po raz czwarty Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zorganizowało
konkurs plastyczno-techniczny „Surowce wtórne”. W tym roku do udziału w Konkursie zaproszono
przedszkolaków oraz uczniów wszystkich klas ze szkół podstawowych w gminie Szaflary.
» Maria Piszczek – Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach
» Katarzyna Sowa – Pełnomocnik Wójta ds. RPA
Łącznie Komisja oceniła 71
prac. Podczas oceniania Komisja zwracała uwagę na technikę
wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i estetykę.
Maksymalnie można było zdobyć:
» 60 pkt. w kategorii oddziały
przedszkolne
» po 80 pkt w pozostałych kategoriach.
W każdej kategorii wybrano
trzy najlepsze prace oraz kilka
wyróżnień.

W

zależności od wieku
uczestników, regulamin
określał rodzaj prezentowanej pracy. Przedszkolaki przygotowywały prace
plastyczne przedstawiającej
dbanie o środowisko naturalne oraz sposoby zwalczania
zanieczyszczeń. Klasy I – III
miały za zadanie zaprojektować
i wykonać przydatny do życia

Łącznie komisja oceniła 71
prac, przygotowanych indywidualnie lub w przez rodzeństwa
(w parach).

lub zabawy przedmiot, który
wykonany będzie przy użyciu
wszelkiego rodzaju surowców wtórnych lub ich części
oraz materiałów plastycznych.
Starsze klasy natomiast miały zaprojektować i wykonać
z surowców wtórnych, superbohatera walczącego z zanieczyszczeniami środowiska oraz
wymyślić dla niego nazwę.

W skład Komisji oceniającej
prace weszli:
» Rafał Szkaradziński - Wójt
Gminy Szaflary
» Stanisław Nowak – Dyrektor
FCC Podhale Sp. z o.o.
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Oddziały przedszkolne
I miejsce – Klemens Strama kl.
0 (SP Zaskale)
II miejsce ex aequo – Natalia Pawlikowska kl. 0 (Bańska
Niżna) i Wiktoria Zalińska gr.
„Zuchy” (Gminne Przedszkole
w Szaflarach)
III miejsce – Izabela Migiel kl.
0 (Skrzypne)
Wyróżnienia:
Krzysztof Krzeptowski kl. 0 (SP
Bańska Wyżna)

nr 2(16)/2020

Emilia Gałdyn gr. „Asy” (Gminne Przedszkole w Szaflarach)
Oliwia Gałdyn gr. „Zuchy”
(Gminne Przedszkole w Szaflarach)
Klasy I – III
I miejsce – Amelia Rusnak kl.
I i Antoni Rusnak kl. II (Bańska
Wyżna)
II miejsce – Katarzyna Wojdyło
kl. II (Bór)
III miejsce – Angelika Piszczór
kl. III (Bańska Wyżna)
Wyróżnienia:

GCKPIT

Klasy VII – VIII
I miejsce – Martyna Gal kl. VII
i Gabriela Gal kl. VI (Szaflary)
II miejsce – Martyna Łacek kl.
VII (Bańska Niżna)
III miejsce – Gabriela Gubała
kl. VII (Skrzypne)
Wyróżnienia:
Martyna Murańka kl. VIII (SP
Bańska Niżna)
Patrycja Latocha kl. VII (SP Bór)

Marta Latocha kl. II (SP Bór)
Jakub Topór kl. II (SP Bańska
Niżna)
Klasy IV – VI
I miejsce – Aleksander Rusnak
kl. VI (Bańska Wyżna)
II miejsce – Kinga Zapotoczna
kl. V (Skrzypne)
III miejsce – Szymon Chrobak
kl. V (Bańska Niżna)
Wyróżnienia:
Jakub Marusarz kl. V (SP Bańska
Niżna)
Julia Wilkus kl VI (SP Skrzypne)

Wszyscy uczestnicy z oddziałów przedszkolnych oraz
z klas od I do III otrzymają
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nagrody rzeczowe – gry edukacyjne i publikacje o tematyce ekologicznej. Wszyscy
uczestnicy z klas od IV do
VIII wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym (planowany termin wyjazdu to wrzesień/październik 2020 roku)
natomiast laureaci pierwszych
trzech miejsc otrzymają dodatkowo książki o tematyce
ekologicznej.
Tekst: Natalia Staszel
Zdjęcia: Natalia Romasz
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Semper in altum – Ciągle wzwyż
Od 12 marca 2020 roku szkoły w całym kraju zawiesiły zajęcia. Już po kilku
dniach na ustach wszystkich pojawiło się hasło „nauczanie zdalne”.

Z

dnia na dzień zostaliśmy
rzuceni na głęboką wodę.
Mimo wielu trudności
i przeciwności zarówno nauczyciele, jak i uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem od razu
wzięli się do pracy, dzięki czemu
podstawa programowa mogła
być bez przeszkód i opóźnień
realizowana.

Już w pierwszych dniach nauczania zdalnego rozpoczęliśmy
edukacyjną przygodę na platformie ZOOM. Dzięki temu z powodzeniem mogliśmy podążać
zgodnie z łacińską sentencją „ciągle wzwyż”. Nauczyciele regularnie kontaktowali się z uczniami,
co z pewnością było dodatkową
formą wsparcia. Oczywiście nieocenieni w tym procesie zdanego

nauczania byli także rodzice naszych uczniów, którzy byli otwarci
na wszelkie nowości i pomysły
nauczycieli, a swoim pociechom
służyli radą i pomocą.
Trzy miesiące pracy i nauki
w nowej rzeczywistości nauczyły
nas nie tylko wytrwałości i kreatywności, ale także pokazały że
nauka w każdych warunkach jest
możliwa i może być naprawdę

ciekawa. Różnorodność stosowanych metod i form pracy sprawiła, że uczniowie bardzo chętnie podchodzili do wszystkich
sprawdzianów, bo też dzięki takim nowoczesnym narzędziom,
jak Eduelo, Quiziz, Matzoo,
testportal.pl, E-podręczniki,
Pisupisu, Zdobywcy Wiedzy,
Wsipnet, Multibooki itp. zdobywanie i sprawdzanie wiedzy
było przyjemne i z pewnością
mniej stresujące niż w normalnych warunkach szkolnych.
Nowa sytuacja nauczyła nas
przede wszystkim cierpliwości,
pokazała, jak ważne są chęci, ale
też pomoc otoczenia.
Nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii
z powodzeniem stosowane w naszej szkole to ważna lekcja dla nas
wszystkich – nauczycieli, uczniów
oraz ich rodziców Lekcja, którą
wszyscy odrobiliśmy na 6+.
Tekst i zdjęcia: Weronika Gąsienica

W Bańskiej Wyżnej uczymy zdalnie
Wprowadzenie nauczania z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość zaskoczyło uczniów,
nauczycieli i rodziców. W praktyce spotkaliśmy się po raz pierwszy z taką formą kształcenia i na tak dużą skalę.

O

rganizacja zdalnego nauczania w Bańskiej Wyżnej odbywa się w oparciu
o plan lekcji obowiązujący w szkole
przed wprowadzeniem nauczania zdalnego.
Od 25 marca, każdego dnia o godzinach
zgodnych z planem zajęć, większość nauczycieli zasiada w swoich domach do prowadzenia lekcji video. Systematycznie prowadzone
są lekcje video z języka polskiego, matematyki, historii, geografii. Z języka angielskiego
prowadzone są naprzemiennie lekcje video
oraz lekcje z wykorzystaniem wirtualnej
tablicy padlet, która jest dla uczniów bardzo ciekawą formą kształcenia. Ponadto na
bieżąco nauczyciele informatyki, techniki,
przedmiotów przyrodniczych, wychowania fizycznego łączą się z uczniami zgodnie
z planem lekcji, prowadząc konsultacje, pomagając uczniom w wykonywaniu zadań
i tłumacząc omawiane zagadnienia – w trakcie lekcji pozostają do dyspozycji uczniów

na połączeniu. Prowadzone są także zajęcia
logopedyczne video i konsultacje rodziców
oraz uczniów z pedagogiem szkolnym.
Każdy wychowawca klasy ma codziennie
kontakt ze swoimi wychowankami, na bieżąco monitoruje sytuację uczniów w nauce
zdalnej, aby zapobiec ich przemęczeniu i zbyt
długiemu przebywaniu przed monitorem
komputera. Modyfikowano liczbę lekcji
video, adekwatnie do oczekiwań uczniów
i rodziców. Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna w kl. IV – VII pokazała, że organizacja zdalnego nauczania odpowiada
potrzebom uczniów, prowadzone lekcje video są im potrzebne, a rodzice i uczniowie
klas IV – VII w zdecydowanej większości
ich oczekują.
Niejednokrotnie to uczniowie uczyli nas
rozwiązywania problemów technologicznych, ale również my zaskoczyliśmy ich,
i samych siebie, szybkim nabyciem umie-
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jętności posługiwania się technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi.
Od 18 maja dzieci uczęszczają do oddziału
przedszkolnego, natomiast od 25 maja w zajęciach dydaktycznych w szkole biorą udział
uczniowie klasy II i III.
Kończymy rok szkolny z poczuciem
rzetelnie wykonanego obowiązku zdalnej
nauki, zapewne dzięki właściwej organizacji nauczania z wykorzystaniem metod
i form kształcenia na odległość, chęci i dobrej
woli nauczycieli oraz wysokiemu poczuciu
odpowiedzialności zawodowej. Znaczna
część nauczycieli w Bańskiej Wyżnej bardzo odpowiedzialnie podeszła do nauczania
z wykorzystaniem metod i form kształcenia
na odległość, nie przerzucając odpowiedzialności za zdalną naukę na rodziców, ale sami
czuli się za tę naukę odpowiedzialni.
Tekst: Urszula Krupa Dyrektor SP
w Bańskiej Wyżnej
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Święto Patrona Szkoły w Bańskiej Niżnej
4 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka
w Bańskiej Niżnej odbyło się coroczne Święto Patrona Szkoły.

R

ano wspólnie z pocztem
sztandarowym przeszliśmy
do kościoła. Tam została
odprawiona msza, podczas której wysłuchaliśmy ciekawego
i skłaniającego do przemyśleń
kazania. Potem wróciliśmy do
szkoły. Po modlitwie i złożeniu
kwiatów przy rzeźbie naszego
patrona i odśpiewaniu hymnu
państwowego udaliśmy się do
sali gimnastycznej, gdzie pani
Dyrektor przywitała licznie
zgromadzonych gości: Prezesa
Małopolskiego Stowarzyszenia
Sołtysów, Wójta Gminy Szaflary, Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach, sołtysa wsi Bańska Niżna, księdza proboszcza,
księdza rekolektanta, Prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej
wraz z grupą strażaków, radnych
gminnych, laureatów konkursu
„Kto tu rządzi?” wraz z opiekunami oraz licznie przybyłych
mieszkańców wsi i okolic, a tak-

że nas - uczniów i naszych nauczycieli.
Następnie rozpoczął się koncert Scholi „Bogu Miłe”, którą
dyrygowała pani Nina Piech,
przy akompaniamencie pana
Krzysztofa Grońskiego, oraz zaprezentowały się dzieci grające
na różnych instrumentach, w wykonaniu których usłyszeliśmy
m.in. „Odę do radości” i muzykę
z serialu „Janosik”.
Odśpiewany został także
hymn szkolny, a uczniowie
z różnych klas pracujący pod
kierunkiem pana
Stanisława Bieleckiego, pań
Renaty Chrobak
i Iwony Musiał
zaprezentowali
ciekawy i dowcipny spektakl
pt. „Nie ma to
jak w rodzinie...”
o św. Kazimierzu
Jagiellończyku

i jego rodzeństwie. Dzięki niemu
dowiedzieliśmy się, że nasz patron miał 5 braci i 7 sióstr, z których wielu miało bardzo ciekawe
życiorysy. Aktorzy byli poprzebierani w piękne kostiumy, a ich
występ wzbogaciła przemyślana
scenografia i muzyka.
Ogłoszone zostały również
wyniki 20. edycji organizowanego przez naszą szkołę konkursu pt.: „Kto tu rządzi? Praca
sołtysa i rady sołeckiej w naszej
wsi”. Na zakończenie części
artystycznej na scenę weszli
skocznym krokiem członkowie zespołu
regionalnego
„Niźnobańscanie”, którzy
zaśpiewali i zatańczyli przy
akompaniamencie kapeli
pana Łukasza
Murzańskiego.
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Występy zakończyły się
gromkimi brawami i pochwałami
dla wszystkich uczniów, którzy
tego dnia pokazali swoje talenty
muzyczne, plastyczne i aktorskie.
Później głos zabrał Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów – pan Grzegorz Przybyło.
Na zakończenie goście i wszyscy uczniowie poszli na mały
poczęstunek. Jedliśmy pyszne
ciasta i inne słodkości, przygotowane przez naszych rodziców.
W ten sposób zakończyło
się kolejne święto naszej szkoły. Wszyscy jego uczestnicy
podkreślali, że było one bardzo
udane. My uczniowie wiemy, że
uczestnictwo w nim jest nie tylko wspólnym obowiązkiem, ale
też cenną tradycją naszej szkoły
w Bańskiej Niżnej.
Tekst: Uczniowie klasy V
Michał Adamczyk,
Szymon Chrobak, Gabriela Hreśka,
Patryk Kalata, oprac. r/
Zdjęcia: Rafał Gąsior
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Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia w Szaflarach
Już od kilku lat Szkoła Podstawowa w Szaflarach bierze udział w projekcie
„Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia”. Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca
Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”
i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.

P

rojekt ten jest kontynuacją,
rozpoczętego w 2003 roku,
wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego
przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu
rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką
oraz zaszczepienia i utrwalenia
wartości wychowawczych, które
wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Głównym celem projektu jest
uwrażliwienie młodych ludzi na
potrzeby drugiego człowieka.
Wiele osób dorosłych zauważa
jak wiele młodych nie tyle, że
nie chce, ale nie widzi potrzebujących wokół siebie. Dlatego
przez różne działania chcemy nie
tylko dać młodym możliwość
do pomocy ale uwrażliwić ich
na potrzeby drugiego człowieka.
Tak by kiedyś będąc już dorosłymi widzieli ból i cierpienie swojego sąsiada, kolegi, czy nawet
obcego im człowieka.
Całościowym patronem projektu jest nasz Św. Jan Paweł
II poprzez działanie młodzież
poznaje przesłania i nauczanie
„Naszego Papieża.” Projekt uczy
też współpracy między sobą, ale
także z innymi ludźmi. Działania naszej Młodzieżowej Grupy
Wolontariatu nie byłaby możliwa
bez wsparcia innych ludzi takich
jak dyrekcji, wychowawców i na-

uczycieli ze szkoły, strażaków
z OSP, członków Związku Podhalan, oraz pań z KGW. Tak więc
przez projekt staramy się w jedności dbać o siebie nawzajem.

chcieliśmy zwrócić uwagę
dzieci i młodzieży na wartości jakie sobą reprezentowali
święci Kościoła Katolickiego.
» Pamiętaliśmy też o zmarłych
po Uroczystości Wszystkich
Świętych spotkaliśmy się na
parafialnym cmentarzu by pomodlić się przy opuszczonych
grobach i zapalić znicza.
» Zbiórka żywności, która
była zorganizowana przed
Świętami Bożego Narodzenia żywność zebraną w tym
czasie przeznaczyliśmy dla
potrzebujących rodzin z naszej parafii.
» Pomoc Św. Mikołajowi
w przygotowaniu paczek dla
najmłodszych parafian. Oraz
zaprojektowanie plakatów na
zbiórkę słodyczy.

Akcje jakie w tym roku
szkolnym podejmowaliśmy
to min.
» Kampania Pola Nadziei ma
wymiar społeczny. Dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych
– rośnie w społeczeństwie
małopolskim świadomość
potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. Zachęcamy
do włączenia się w hospicyjny
wolontariat.
» Korowód i Bal Wszystkich
Świętych. Przez tą akcje
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» W okresie Bożego Narodzenia
przygotowaliśmy Jasełka dla
całej społeczności szkolnej.
» Wsparliśmy także naszą
parafie w przygotowaniu
Światowego Dnia Chorych,
wspólnie się modliliśmy
a także zadbaliśmy o dobra
atmosferę w czasie spotkania przy herbacie i ciastku
na plebanii.
Mieliśmy zaplanowanych
jeszcze wiele innych akcji jednak
i nasze działania powstrzymała
epidemia i musieliśmy zawiesić
działalność. Mamy jednak nadzieje, że od września będziemy
mogli wystartować z nową siłą
by pomagać jak największej liczbie osób.
Tekst i zdjęcia: Ks. Dariusz Biernat
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„Ojczyzna jest wszystkim-w czym,
naokoło czego i z czego żyjemy”
A. Suski, Miłość ojczyzny

A

ugustyn Suski to patron VIII
Podhalańskiej Drużyny
Harcerskiej ZHP działającej
w Szkole Podstawowej w Szaflarach. To człowiek, który poświę-

cił życie sprawom społecznym
i Ojczyźnie. Przede wszystkim
”małej Ojczyźnie”- Podhalu.
Był jednym z założycieli Konfederacji Tatrzańskiej, która wal-

czyła z Niemcami i miejscowymi
zdrajcami, by uratować honor
górali. Dlatego też jest idealnym
bohaterem, z którego nie tylko
my-harcerze, powinniśmy brać
przykład, ale każdy.
Dlatego chętnie przybyliśmy
22 maja z naszymi sztandarami,
by uczcić rocznicę Jego śmierci
w Auschwitz, na uroczystą mszę
świętą, która odbyła się w kościele w Szaflarach.
Po złożeniu wieńców pod
pomnikiem Augustyna Suskiego zostaliśmy i odśpiewaliśmy
“Modlitwę Harcerską” ku czci
naszego Patrona, a druh drużynowy D. Kamiński wygłosił krótkie
przemówienie, przypominając
nam o obowiązkach wobec Ojczyzny wynikających z bycia
harcerzem.
Tekst: Dh. Veronika Marek, oprac. r/
Zdjęcia: Jan Krzysztofek, Veronika Marek

Zaskalanie
wspominają
ks. Jerzego
Popiełuszkę
Uczennica klasy
ósmej Julia Swałtek
przygotowała dla swoich
koleżanek i kolegów
z klasy referat o ks.
Jerzym Popiełuszce, który
przedstawiła podczas
lekcji online .

Ż

ycie i męczeńska śmierć
kapłana wpisała się w tematykę jednej z lekcji historii, podczas której uczniom
przypomniano o trudnych
czasach walczącej o prawdę
Solidarności i siermiężną rzeczywistość ostatnich lat układu komunistycznego w Polsce,
a co za tym idzie także walki
ówczesnego systemu z Kościołem katolickim.
Tekst: Kinga Jagła - Tokarska,
oprac. r/

Zaskalanie pamiętają o 100-letniej rocznicy Bitwy Warszawskiej
Uczeń klasy VIII Igor Boruta przygotował prezentację
upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej, którą stoczyło
wojsko polskie w dniach 13-25 sierpnia 1920 r.

M

anewr oskrzydlający Armię Czerwoną
przeprowadzony przez Naczelnego
Wodza Józefa Piłsudskiego przekreślił
plany rozprzestrzenienia się komunizmu do
Europy Zachodniej. Zadecydował o utrwaleniu odzyskanej przez naszą Ojczyznę niepodległości. Była to jedna z 18 najważniejszych

bitew w historii świata. Nazwana
została Cudem nad Wisłą.
Pamiętajmy o żołnierzach tamtych
dni, otoczmy ICH życzliwą pamięcią
i modlitwą.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła – Tokarska, oprac. r/
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Pamiętamy o naszej wielkiej patronce
Wspomnienie Świętej Jadwigi Królowej. Dla Szkoły Podstawowej w Skrzypnem przypada
8 czerwca. Jest to dzień wyjątkowy, ponieważ właśnie tego dnia obchodzi się tutaj
Święto Patrona. Tegoroczne świętowanie było jednak inne niż zazwyczaj.
Adam Biłka odprawił Mszę Św.
w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. To
ciche świętowanie pozwoliło
nam inaczej spojrzeć na życie
i działalność Królowej Jadwigi,
tylekroć już przecież omawiane
i analizowane. W kontekście
panującej na świecie pandemii
prośba skierowana do Królowej
Jadwigi:
O zapal w sercach naszych
nowe zorze.
O daj nam światło,
co moc starą zmoże,
Królowo nasza!

P

andemia… jakże trudny
dla nas wszystkich czas.
Mimo wszelkich trudności
związanych z pandemią koronawirusa społeczność Szkoły
Podstawowej im. Św. Jadwigi
Królowej w Skrzypnem poka-

wybrzmiały z niezwykłą mocą
i niesłabnącą nadzieją na to, że
społeczność szkoły – wzorem
swojej wielkiej Patronki – poradzi sobie w najtrudniejszych
nawet warunkach.
Święta Jadwiga Królowa to
postać, która niewątpliwie może

zała, że pamięta o swojej Patronce.
8 czerwca 2020 roku podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele przypomnieli uczniom
sylwetkę Królowej Jadwigi,
natomiast ksiądz proboszcz

być dla nas wzorem i inspiracją.
W swoim krótkim życiu wybierała zawsze dobro. Wspierała potrzebujących, kierowała
się miłością bliźniego, ponad
wszystko ceniła pokój. Jej działaniom towarzyszyła troska o los
poddanych i o edukację w kraju. Rozumiała bowiem, że naród
bogaty, to naród wykształcony.
Jan Paweł II powiedział
o Królowej Jadwidze: Jadwiga
jest w sercu Polski. A Polska
na każdym etapie swych dziejów musi stwierdzić, że była
i jest sobą w znacznej mierze przez Jadwigę. Ta Wielka
Królowa to postać niezwykle
zasłużona w polskiej tradycji
historycznej. Niezłomna postawa naszej Patronki jest także
dla nas dzisiaj drogowskazem
w naszych codziennych edukacyjnych i życiowych zmaganiach.
Tekst i zdjęcia: Weronika Gąsienica

Wspomnienie Prymasa Tysiąclecia przez uczniów z Zaskala
turę ks. Karola Wojtyły na arcybiskupa Diecezji Krakowskiej,
prymas Wyszyński myślami
był przy obchodach Tysiąclecia
Chrztu Polski, marzył o wizycie
papieża Pawła VI, w tym czasie
napisał też list z prośbą o przebaczenie do biskupów niemieckich.
Władze państwa z sekretarzem
Gomułką nie wydały jednak
paszportu prymasowi, i tym samym nie mógł on udać się na
audiencję do Rzymu. W geście
solidarności w kraju został z nim
także bp. Wojtyła.
Lata 68, 70, 76. 78 to siermiężna rzeczywistość wystąpień
przeciw systemowi. Prymas z biskupami prosili zawsze naród
o cierpliwość i spokój. Byli przeciwni rozlewowi bratniej krwi.
W 1978 r., kard. Wyszyński
wyjechał z młodym biskupem
Wojtyłą na konklawe do Rzy-

Uczennica klasy VI Zofia Bukowska przygotowała
dla rówieśników referat o Kardynale Stefanie
Wyszyńskim i jego obecności w życiu Jana Pawła II.

Ł

ączyła ich ojcowsko- synowska więź odpowiedzialności
za kościół w trudnych czasach komunizmu. Wzruszająca
i zapadająca w pamięć była scena
po wyborze kardynała Wojtyły na
papieża. Gdy podczas odbierania
przysięgi wierności, przyszła
kolej na księdza Wyszyńskiego,
Jan Paweł II wstał i serdecznie
przytulił go do siebie.
Kim był Prymas Tysiąclecia,
człowiek niezłomny, autorytet
moralny dla młodego Wojtyły?
Prymas Wyszyński kierował
kościołem od 1949 roku, był
znienawidzony przez władze
komunistyczne, które chcąc
osłabić episkopat izolowały go

w ośrodkach odosobnienia: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim,
Komańczy. Tu w swoich modlitwach prymas oddawał naród
i kościół w niewolę Matce Bożej.
Kiedy w 1963 r., po śmierci
biskupa Baziaka, władze komunistyczne zatwierdziły kandyda-
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mu. Nikt nie przypuszczał, że
„wujek” nie wróci już do Krakowa. W dniu konklawe prymas
powiedział: „Kiedy Cię wybiorą
musisz przyjąć dla Polski”.
Pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.
była tryumfalnym pochodem papieża przez kraj. Ojciec Święty potwierdził duszpasterski
program realizowany przez
lata z kard. Wyszyńskim przez
wszystkie lata pracy. Nawiązał
też do Ślubów Jasnogórskich,
Wielkiej Nowenny Tysiąclecia
i Millenium Chrztu Polski oraz
podkreślał maryjny ryt kościoła polskiego nakreślony przez
prymasa.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła – Tokarska, oprac. r/
Fragment tekstu z czasopisma
parafialnego „Opoka” (kościół p/w Jana
Pawła II w Nowym Targu)
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Jubileuszowa XX edycja konkursu „Kto tu rządzi?
Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”
Od 20 lat w Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej organizowany jest
konkurs plastyczny o zasięgu ogólnopolskim pt. „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej
wsi”, w której uczestniczą dzieci z małych miejscowości z całej Polski.

N

a konkurs nadesłano 135 prac
z wielu placówek szkolnych
i przedszkolnych. W pierwszej kategorii wiekowej (przedszkole oraz klasa I) nadesłano 20
prac, w drugiej kategorii (klasy
II-III) nadesłano 32 prace, natomiast w kategorii trzeciej (klasy
IV-V) aż 27 prac wśród uczniów,
a w kategorii czwartej (klasy VI-VIII) otrzymano 40 prac.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się w dniu 4 marca podczas obchodów Święta Patrona
Szkoły Podstawowej w Bańskiej
Niżnej. Laureaci otrzymali nagrody z rąk Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
Grzegorza Przybyło, Wójta Gmi-

ny Szaflary Rafała Skaradzińskiego, Sołtysa Bańskiej Niżnej

Jana Stopki oraz Radnej Wsi
Bańska Niżna Marii Guśpiel.

Wojna wietnamska

Prezentacja Kacpra Stramy ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu

30

kwietnia minęło 45 lat od zakończenia krwawego konfliktu zbrojnego
między USA oraz Wietnamem.
Działania militarne były prowadzone na
Półwyspie Indochińskim w latach: 1955-75.
W tematykę wojny wietnamskiej ósmoklasistów z Zaskala wprowadził Kacper Strama, który przygotował prezentację na stronę
szkoły.
W konflikt zaangażowane były z jednej
strony komunistyczna Demokratyczna Republika Wietnamu (Wietnam Północny),

wspierany głównie przez Związek Radziecki
i Chiny. Z drugiej strony Republika Wietnamu
wraz z międzynarodową koalicją obejmującą
Stany Zjednoczone i ich sojuszników – Koreę Południową, Tajlandię, Australię, Nową
Zelandię i Filipiny.
Wbrew swojej woli stronami konfliktu
stały się również Kambodża i Laos. Dramat
ludności cywilnej, obozy śmierci dla jeńców
każdej ze stron pomija się milczeniem.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Jagła-Tokarska, oprac. r/
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Na zakończenie uroczystości
głos zabrał prezes Grzegorz Przybyło, który podziękował szkole
za organizację konkursu promującego pracę samorządu w najmniejszych miejscowościach.
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów przekazał na ręce
Dyrektor szkoły portret ks. kard.
Stanisława Wyszyńskiego - patrona polskich sołtysów, a także
obiecał patronat nad kolejnymi
edycjami konkursu.
Po rozdaniu nagród uczestnicy konkursu wraz z opiekunami
udali się na mały poczęstunek,
przygotowany przez rodziców.
Tekst: Anna Krupa, oprac. r/
Zdjęcia: Rafał Gąsior
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I zaskalanie dzbanki lepią…
Dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Zaskalu po kierunkiem nauczycielki
Bogusławy Czyż, podczas zdalnego nauczania przygotowały prace plastyczne,
rozwijające ich umiejętności.

C

elem było zwrócenie uwagi
na problemy ekologiczne
i wykorzystanie surowców
wtórnych, które zamieniły się
w węże i dzbanki.
Tekst: Bogusława Czyż, oprac. r/
Zdjęcia: rodzice dzieci
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Konkurs plastyczny „Pisanki wielkanocne”
Przed świętami Wielkanocnymi w Szkole Podstawowej
w Borze odbył się konkurs plastyczny na najładniejszą,
własnoręcznie przygotowaną pisankę, którą uczniowie
wykonali, sfotografowali i wysłali do organizatora.

S

pośród otrzymanych prac
jury złożone z nauczycieli
SP w Borze (Dorota Sikoń
Dyrektor szkoły, Monika Mroszczak-Gąsior, Monika Szado oraz
Urszula Stachoń) wybrało następujące prace:
I miejsce ex aeuquo
» Martyna Luberda
» Weronika Zarębczan
II miejsce: Julia Wilczek
III miejsce: Adrian Bryja
Wyróżnienia:
Natasza Wojciechowska, Martyna Jarząbek, Jakub Kukulak,
Amelia Jarząbek
Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłów!
Tekst: Dominika Sięka-Guzda,
oprac. r/
Zdjęcia: rodzice dzieci

Placówka Wsparcia Dziennego w Skrzypem – Zajęcia opiekuńcze
Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu
wolnego po lekcjach w sposób zapewniający
możliwość nauki, zabawy i wypoczynku.

D
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zieci z Placówki Wsparcia
Dziennego w Skrzypnem
pod czujnym okiem Wychowawcy Joanny Palki pracują na
świetlicy wykonując przeróżne
“cudeńka” takie jak:
» stroiki na cmentarz
» malowanie i ozdabianie techniką decoupage szklanych
butelek
» malowanie na porcelanie
» wykonywanie zakładek do
książek
» ozdabianie świec techniką
decoupage
» ozdoby Bożonarodzeniowe(stroiki) itp.

go w Skrzypnem uruchomiła
stronę świetlicy na portalu
społecznościowym Facebook.
Chętne dzieci oraz ich rodzice byli w ciągłym kontakcie
z placówką. Na stronie PWD
Skrzypne wychowawca udostępnia wiele pomysłów na
spędzenie wolnego czasu (pomysły na wykonywanie prac
plastycznych, konkursy, układy
taneczne itp.).

W okresie kwarantanny
Placówka Wsparcia Dzienne-

Tekst i zdjęcia: Joanna Palka,
oprac. r/

Zachęcamy do odwiedzenia
strony placówki:
https://www.facebook.com/
groups/237375151026949
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Dzień kolorowej skarpetki
21 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny,
ale również światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
– Dzień Kolorowej Skarpetki.

N

ie bez powodu wybrano
właśnie ten dzień, aby
promować tolerancję dla
osób z Zespołem Downa. Data
21.03 zawiera w sobie kombinację liczb, które występują
także w opisie choroby – przy
21 parze chromosomów osoby
zdrowe mają 2 chromosomy,
z kolei osoby z Zespołem Downa 3. Dlatego nazywa się ją
również trisomia 21.
W tym roku przedszkolaki ze
Szkoły Podstawowej w Borze,
wraz ze swoimi domownikami
włączyli się w obchody „Dnia

Kolorowej Skarpetki”. Wszyscy założyli dwie niepasujące
skarpetki, które symbolizują
niedopasowane chromosomy.
Dzieci w tym dniu dowiedziały
się ponadto, że każdy z nas jest
na swój sposób inny, różnimy
się pod wieloma względami
i ta różnorodność jest naturalną rzeczą. Osoby z Zespołem
Downa żyją wśród nas, tak jak
my bawią się, śmieją i spełniają
marzenia – bez względu na różnicę w liczbie chromosomów.
Tekst: Justyna Kurnat, oprac. r/
Zdjęcia: rodzice dzieci

„Brawo dla Was” - Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia.

T

o doskonała okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia,
którzy stoją na pierwszej linii
frontu w walce z koronawirusem.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze biorąc udział
w Ogólnopolskiej Akcji „Kartka
dla medyka” wyrażają swoje podziękowanie dla pracy wszystkich służb medycznych naszego
regionu.
Tekst i zdjęcia: Urszula Stachoń
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Rozstrzygnięcie konkursu
„Z biologią w tle – malowany kamień”
Wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Borze jest wielu poszukiwaczy
wyjątkowych kamieni, którzy mają na nie kilka pomysłów.

K

onkurs, w którym uczniowie
wzięli udział, z pewnością
dał możliwość obcowania
ze sztuką i przyrodą, był okazją
do przeżywania wspaniałych
chwil, będąc ze sobą, swoimi

myślami i talentami artystycznymi.
Wspaniałe prace spowodowały, że komisja konkursowa, miała
„twardy kamień” do zgryzienia,
dlatego postanowiła, wyróżnić

wszystkich, za udział, a szczególnie docenić prace: Anny
Kukulak, Justyny Dąbrowskiej
i Magdaleny Knapczyk. Dla
każdego uczestnika konkursu,
została przygotowana nagroda!
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Organizatorzy Konkursu dziękują rodzicom za pomoc i wsparcie dzieci w przygotowaniu prac
konkursowych.
Tekst: Urszula Stachoń, oprac. r/
Zdjęcia: rodzice dzieci
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Święto liczby
w Szkole Podstawowej
w Bańskiej Niżnej
Pi to jedyna liczba, która ma swoje święto. Po raz
pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono w 1988 roku
w San Francisco. Do dziś w Stanach Zjednoczonych
cieszy się ono dużą popularnością. Z tej okazji
pieczone są tam okrągłe placki („pie” wymawia
się podobnie do „pi”) i dyskutuje się o dziwnych
właściwościach liczby pi.

P

i – zwana też ludolfiną - jest
jedną z pierwszych odkrytych
przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza stosunek
długości obwodu koła do jego
średnicy. Jest też pierwszą literą
greckiego słowa „perimetron”,
oznaczającego obwód.

W związku z tym świętem
w ramach innowacji pedagogicznej, prowadzonej przez
nauczycielkę Renatę Chrobak,
uczniowie wykonali gazetkę
tematyczną i rozwiesili na korytarzu szkolnym liczbę pi i jej
rozwinięcie dziesiętne nieskończone. Następnie miał zostać
przeprowadzony konkurs klasowy. Jednak z powodu pandemii
i ogłoszenia zdalnego nauczania
nie mógł się on odbyć w takiej
formie jak go zaplanowano.
Udział wzięli tylko uczniowie
klasy ósmej, którzy rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach.
W ramach konkursu przeprowadzono kilka konkurencji,
między innymi: skojarzenia matematyczne, malowanie liczby
pi, wymyślenie hasła matematycznego, zapamiętanie jak
najwięcej liczb po przecinku

liczby pi, znalezienie jak największej liczby słów rozpoczynających się od pi. Następnie
prace uczniów zostały ocenione.

Portret mamy
Prace uczniów z Zaskala

Z

okazji Dnia Matki uczniowie
klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu wykonali
portrety swoich mam.
Przedstawiamy kilka wybranych prac.
Tekst: Kinga Jagła-Tokarska, oprac. r/
Zdjęcia: rodzice dzieci
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Wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Tekst i zdjęcia: Renata Chrobak,
oprac. r/
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŃSKIEJ NIŻNEJ
Ewelina Hadowska, Natalia Hyrczyk, Kamila Murańka, Martyna Murańka, Karol Pawlikowski, Hubert Polak,
Katarzyna Repa, Kamil Sarapata, Tomasz Waliczek, Kinga Ziemianek, Wychowawca: Iwona Musiał

SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE
Kacper Chrobak, Damian Rączka, Kamila Jarząbek, Oliwia Cisoń, Michał Radwański, Wojciech Zarębczan,
Wychowawca: Dominika Sięka-Guzda
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MARUSZYNIE DOLNEJ
Monika Bryja, Jakub Budzyk, Andrzej Cudzich, Denis Gil, Eryk Gil, Michael Pavlik, Grzegorz Piszczór, Anna Surmiak,
Ewelina Starzonek, Marcin Zarycki, Karolina Wil, Wychowawca: Joanna Żółtek-Babiarz

SZKOŁA PODSTAWOWA W MARUSZYNIE GÓRNEJ
Jakub Bartoszek, Karolina Bartoszek, Jakub Brzeźniak, Gabriela Bukowska, Arkadiusz Cudzich, Michalina Jachymiak,
Krzysztof Karkoszka, Łukasz Karkoszka, Justyna Marusarz, Szymon Mrowca, Izabela Repa, Jakub Repa, Michał Smoleń,
Paulina Smoleń, Filip Strama, Natalia Strama, Marcin Toczek, Kacper Tylka, Maksymilian Zubek,
Wychowawca: Joanna Hajda (na zdjęciu Elżbieta Kuźmińska )
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZYPNEM
Mateusz Fatla, Adam Majerczak, Marcin Gzik, Szymon Sroka, Kinga Korzeniowska, Weronika Krauzowicz, Marzena Krupa,
Izabela Szeliga, Klaudia Hreśka, Sabina Magdziak, Małgorzata Cisoń, Tomasz Malacina, Barłomiej Bartoszek,
Alicja Zapotoczna, Klaudia Antoszek, Aleksandra Rzadkosz, Joanna Adamczyk, Maksymilian Kula, Jakub Zwijacz,
Wychowawca: Halina Szulc

KLASA 8A
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZAFLARACH
Martyna Brzuchacz, Zuzia Chowaniec, Mateusz Czech, Jakub Gwóźdz, Patryk Krzysztofek, Krystian Łaś, Sabina Łaś,
Veronica Marek, Bartłomiej Mrugała, Bartłomiej Stopka, Bartłomiej Szaflarski, Wychowawca: Agnieszka Zając
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KLASA 8B
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZAFLARACH
Maciej Borkowski, Sebastian Borkowski, Jakub Borowicz, Karolina Budz, Klaudia Domin, Adrian Fąfrowicz,
Magdalena Gał, Jakub Kalata, Oskar Kalata, Karolina Kobylarczyk, Karolina Makuch, Julia Pawlikowska, Klaudia Sokulska,
Jakub Szaflarski, Julia Świder, Michał Warniczek, Wychowawca: Piotr Ścisłowicz

KLASA VIII
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W ZASKALU
Bartoszek Dawid, Boruta Igor, Czernik Karol, Czernik Mateusz, Furczoń Jakub, Gołyźniak Szymon, Klich Oliwia, Koza Anna,
Ligęza Emilia, Niemiec Zuzanna, Pawlikowska Anna, Siuta Aleksandra, Skiba Justyna, Sopiarz Karolina, Stanek Klaudia,
Strama Kacper, Swałtek Julia, Szumal Marcin, Wolański Krzysztof, Wychowawca: mgr Pietrzak Stanisław
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GMINNE PRZEDSZKOLE W SZAFLARACH
DZIECI KOŃCZĄCE KL. 0:
Marcin Babicz, Krystian Borkowsk, Antoni Brzeźniak, Martyna Cetera, Natalia Chochorowska, Maja Cisoń, Anna Duława,
Mateusz Gał, Szymon Gałdyn, Magdalena Janczy, Antoni Kalata, Gabriela Koper, Urszula Król-Tomków, Kacper Pasek,
Patrycja Urbaś, Joanna Woźniak, Wychowawcy: Władysława Szczechowicz, Katarzyna Kalata – Szczepaniec

PRZEDSZKOLE Z WIDOKIEM W ZASKALU
Maja Augustyn, Piotr Blacha, Mikołaj Byrnas, Karol Gał- Zagórski, Zofia Głąbińska, Martyna Gondek, Lena Granat,
Maja Kaczmarz, Kornelia Machaj, Alicja Poskróbek, Kacper Rutkowski, Karolina Sądelska, Kamil Sularz, Amelia Walkosz,
Lena Walkosz, Ziemianek Mateusz, Wychowawca: Magdalena Sukiennik Martyna Brzuchacz, Zuzia Chowaniec,
ateusz Czech, Jakub Gwóźdz, Patryk Krzysztofek, Krystian Łaś, Sabina Łaś, , Veronica Marek, Bartłomiej Mrugała,
Bartłomiej Stopka, Bartłomiej Szaflarski, Wychowawca: Agnieszka Zając
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PRZEDSZKOLE IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W SZAFLARACH
Julia Kalata, Florian Fiedler , Adam Sichelski, Karol Dzierżęga, Jan Zaliński , Wychowawca s. Agnieszka Padiasek

Sukces uczniów z Szaflar w ogólnopolskim konkursie „Mój Las”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach
wzięli udział w XXXIII edycji 2019/ 2020 r.
etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu
dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój Las”
organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz
Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody.

K

onkurs ma na celu poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej,
promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów oraz podejmowanie działań
na rzecz ochrony środowiska.
Skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych oraz ponad
podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.

Na konkurs nadesłano 100
prac z 17 szkół. W konkursie brało udział łącznie 100
uczniów ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pod opieką 23 nauczycieli.
Olivia Szaflarski z klasy 6b
Szkoły Podstawowej w Szaflarach zajęła III miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Wykonała

pracę opisową z własnymi zdjęciami p.t. Leśni lotnicy.
Sponsorami konkursu są
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Nowym
Sączu i Zarząd Okręgu LOP
w Nowym Sączu.
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Tekst i zdjęcia: Grażyna
Chowaniec-Lejczyk – opiekun
szkolnego koła LOP, oprac. r/
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KULTURA I FOLKLOR

Zespół Watra świętuje
100 urodziny Jana Pawła II
18 maja wszystkie majówki obchodzone były bardzo uroczyście.
Członkowie zespołu regionalnego Watra oraz mieszkańcy wsi Bańska
Wyżna uczcili setną rocznicę urodzin Jana Pawła II pod kapliczką
na Dorulowym. Wszyscy uczestnicy ubrali się w stroje góralskie,
towarzyszył im także sztandar Związku Podhalan z Bańskiej Wyżnej,
który nosi imię Jana Pawła II.
Pierwsza figurka Matki Bożej
została wykonana z drewna,
jednak została skradziona. Na
jej miejsce wstawiono figurę
Matki Bożej Ludźmierskiej
Królowej Tatr.
Jak co roku w miesiącu maju
mieszkańcy Bańskiej Wyżnej,
mieszkający w pobliżu kapliczki na Dorulowym o godzinie
19.30 zbierają się codziennie
na tradycyjnym Nabożeństwie
Majowym.
Opiekunem kapliczki
jest Zofia Dorula

Wiersz autorstwa
Dominiki Rzadkosz

T

o właśnie dla Niego w Jego
setną rocznicę urodzin wszyscy przybyli odśpiewali
ulubioną pieśń
naszego Świętego ‚’Barkę’’. Odczytano również
wiersz napisany
na tę okazję przez
Dominikę Rzadkosz, mieszkankę
naszej wsi. Dzieci
pod portretem Jana
Pawła II złożyły
kwiaty i wysłały
światełko do nieba
Ku pamięci Świętego.
Kapliczka na Dorulowym ma około
300 lat. Została po-

Święty Janie Pawle
Papieżu kochany
Juz zes ftorys rocek
Han w niebiy...u mamy
U mamy niebiańskiej
U nasego Ojca
Bo zyciy na ziymi
Juz dobiegło końca
A my tak za Tobą
Okropnie tęsknimy
Z kwiotkami ku Tobie
Dzisiok przychodzimy

stawiona na pamiątkę braci,
którzy polegli podczas bitwy.

Na banscanskiej ziemi
Sklaniomy swe głowy
Bo i tu ło Tobie
Sycka pamiętomy
Miej nos w swyj opiece
Pozieroj han z góry
Upros dlo nos laski
Z wiarą Ciy pytomy
Slemy dziś światełko
Ku Tobiy do nieba
Wstow się han za nami
Tego nom potrzeba

Autorka wiersza pochodzi z Bańskiej Wyżnej i mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Jest założycielką oddziału
Związku Podhalan w Wielkiej Brytanii, którego członkowie także uczcili 100. rocznicę urodzin papieża. Pod
pomnikiem Jana Pawła II, przy kościele pw. Chrystusa
Króla w Balham (dzielnica Londynu) złożono kwiaty,
wewnątrz świątyni natomiast wyrecytowano powyższy
wiersz. Pomnik Jana Pawła II został podarowany parafii
przez dzieci komunijne.
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PACJENCIE DBAJ O SIEBIE!
Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa!

S

ytuacja związana z epidemią koronawirusa nieustannie się zmienia, a odgórne
zalecenia ciągle ulegają pewnym modyfikacjom. Niektóre zasady są jednak cały
czas aktualne.
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował listę dziesięciu zasad bezpiecznego
zachowania na czas epidemii koronawirusa.
CZĘSTE MYCIE RĄK
Jedna z podstawowych zasad na czas epidemii COVID-19 to częste i dokładne mycie
rąk. To właśnie rękami dotykamy wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone
koronawirusem SARS-CoV-2. W ten sposób patogen może przenieść się na nas lub
na osoby, z którymi mamy bliski kontakt.
To ryzyko maleje, gdy często myjemy ręce.
W czasie powszechnego zagrożenia
koronawirusem zaleca się częste mycie
rąk ciepłą wodą z mydłem. Gdy nie ma
takiej możliwości, można stosować żele
i płyny zawierające na bazie 60-procentowego alkoholu.
NIEPODAWANIE DŁONI
I UNIKANIE UŚCISKÓW
Bliski kontakt z innymi osobami wiąże się
z ryzykiem przenoszenia koronawirusa.
Właśnie dlatego podczas witania się należy
zrezygnować z podawania dłoni, a także
ściskania się i całowania. Powitania sprzyjają transmisji koronawirusa nie tylko
w przypadku kontaktu osobami mającymi
objawy ze strony układu oddechowego.
Również osoby pozornie zdrowe mogą być
nosicielami koronawirusa i przechodzić
infekcję bezobjawowo

wirusa przez osoby zakażone (a często
tego nieświadome), a także łapanie infekcji przez osoby zdrowe, jest niedotykanie twarzy – szczególnie okolic ust, nosa
i oczu. Jeżeli nasze dłonie miały styczność
z powierzchnią zanieczyszczoną koronawirusem, dotknięcie wspomnianych okolic twarzy ułatwi patogenowi wniknięcie
do organizmu. Natomiast jeśli jesteśmy
nosicielami koronawirusa, po dotknięciu
twarzy przeniesiemy go na rękach na otaczające nas powierzchnie, np. klamki czy
włączniki światła.
MYCIE
I DEZYNFEKOWANIE
POWIERZCHNI
DOTYKOWYCH
Utrzymanie czystości i sterylności powierzchni, z których często korzystają ludzi,
to kolejna zasada, dzięki której można ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Powierzchnie dotykowe należy regularnie
oczyszczać, używając wody z detergentem
lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć
i odkażać przede wszystkim:
» biurka, lady, stoły i wszelkie blaty;
» klamki;
» włączniki światła;
» poręcze.
OSTROŻNE KORZYSTANIE
Z TELEFONU I JEGO
DEZYNFEKOWANIE

Podczas wizyty w sklepie i aptece zaleca
się płacenie kartą, a w przypadku składania
zamówień wykonywanie płatności w formie
elektronicznej. Płacenie gotówką nie jest
wskazane, ponieważ na powierzchni banknotów i monet mogą przenosić się bakterie
i wirusy, w tym koronawirus

Telefon jest jednym z przedmiotów, na których utrzymują się różne drobnoustroje.
Współcześnie nawyk częstego sięgania po
telefon jest powszechny, dlatego w kontekście koronawirusa może też okazać się
niekorzystny. Z tego względu należy nie
kłaść telefonu na stole podczas posiłku,
a także nie korzystać z niego w tym czasie.
Podobnie jak inne przedmioty i powierzchnie, których często dotykamy, również telefony powinniśmy często dezynfekować. Wystarczy regularnie przecierać
bądź dezynfekować powierzchnię urządzenia, np. stosując chusteczki nasączone
środkiem o działaniu odkażającym.

UNIKANIE DOTYKANIA UST,
NOSA I OCZU

UTRZYMYWANIE DYSTANSU OD
ROZMÓWCY

Jednym z ważniejszych zaleceń, które ma
za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie

Na czas pandemii koronawirusa wskazane jest zachowanie bezpiecznej odległości

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE
W CZASIE COVID-19
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od osoby, z którą spotykamy się twarzą
w twarz, szczególnie jeśli kaszle, kicha lub
ma gorączkę. Zalecany dystans to przynajmniej 2 metry.
HIGIENA PODCZAS KASZLU
I KICHANIA
W przypadku symptomów takich jak kaszel i kichanie konieczne jest ograniczenie rozpylania przez nas zarazków. W tym
celu za każdym razem należy zakrywać
usta i nos zgięciem łokcia lub chusteczką
higieniczną. Jeżeli skorzystamy z chusteczki, to po kichnięciu lub kaszlnięciu
powinniśmy ją wyrzucić do zamkniętego
kosza, a następnie umyć lub zdezynfekować ręce.
ODPOWIEDNIE ODŻYWIANIE
I NAWADNIANIE ORGANIZMU
Zdrowa dieta i przyjmowanie odpowiedniej
ilości płynów mają korzystny wpływ na
ogólny stan organizmu oraz układu odpornościowego. Zaleca się zjadać codziennie
przynajmniej pięć porcji owoców i warzyw, a także wypijać ok. 2 litry wody.
Mimo stanu epidemii zaopatrzenie sklepów
w produkty utrzymuje się na normalnym
poziomie, dlatego nie ma potrzeby gromadzenia zapasów.
KORZYSTANIE Z ZAUFANYCH
ŹRÓDEŁ INFORMUJĄCYCH
O KORONAWIRUSIE
Poszukując informacji na temat koronawirusa, COVID-19, aktualnej sytuacji
epidemicznej oraz obowiązujących nakazów, najlepiej korzystać ze sprawdzonych źródeł. Rzetelna wiedza oparta na
dowodach naukowych to podstawa, która
determinuje obowiązujące zasady i nasze
zachowanie w obliczu epidemii. Oficjalne
informacje i zalecenia dla mieszkańców
Polski publikowane są przez strony rządowe:
» gis.gov.pl oraz
» gov.pl/koronawirus.
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OŚRODEK ZDROWIA

Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach podczas
epidemii COVID-19
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek
Zdrowia w Szaflarach aktualnie funkcjonuje
w oparciu o zmienioną organizację pracy.

W

Ośrodku Zdrowia wznowione zostały
przyjęcia Pacjentów. Nadal udzielane
są teleporady, jeśli zajdzie taka potrzeba pacjent będzie mógł zgłosić się osobiście
na umówioną wizytę.
Oto kilka zasad, które obowiązują
podczas wizyty w Ośrodku Zdrowia:
1. o wizycie w poradni decyduje lekarz podczas konsultacji telefonicznej
2. rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie
3. wejście na teren budynku wyłącznie po
uzgodnieniu telefonicznym - tylko po
decyzji personelu na wskazaną godzinę
4. osoby wchodzące do ośrodka muszą mieć
zasłonięte usta i nos

5. przed wejściem, pacjenci proszeni są
o dezynfekcję rąk, wypełnienie ankiety
i skorzystanie z domofonu w celu kontaktu
z rejestracją. każdy pacjent będzie miał
zmierzoną temperaturę
6. badania laboratoryjne są wykonywane po
wystawieniu skierowania przez lekarza
prowadzącego
7. poradnia dla kobiet - pacjentki zarejestrowane do lekarza ginekologa proszone są
o kontakt telefoniczny z położną w celu
potwierdzenia konieczności wizyty decyzję o wizycie podejmie lekarz.
8. informujemy, że wykonujemy szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień,
po uzgodnieniu telefonicznym terminu
szczepienia.

WAŻNE!
Jeśli masz objawy: gorączka,
duszność, kaszel, miałeś kontakt
z osobą zakażoną, przebywałeś
w kraju transmisji koronawirusa

- NIE PRZYCHODŹ
DO PRZYCHODNI!
SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAJBLIŻSZYM STACJĄ
SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNĄ
KONTAKT

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia
GIS dla obywatela w sprawach
kwarantanny i zdrowia

+ 48 18 26 629 14

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Targu

Godziny przyjęć lekarzy w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
POKÓJ
PIĘTRO

1
piętro

GABINET
LEKARSKI

Gabinet lekarski

LEKARZ

Lek. med. Hanna Błęka
pediatra

Lek. med. Marzena
Janusz
Gabinet lekarski
spec. chorób
wewnętrznych

1
parter

Gabinet
ginekologiczny

Lek. med. Marek Król
specjalista ginekologpołożnik

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

Poniedziałek
Wtorek
Szczepienia
Środa
Czwartek
Szczepienia
Piątek
Poniedziałek
Wtorek
DPS
Środa
Czwartek
1 i 3 piątek m-c
2 i 4 piątek m-c

8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-15.00
8.00-13.00
8.00-13.00
11.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
8.00-10.00
10.00-13.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
8.00-13.00

Poniedziałek
Czwartek
Piątek

13.00-17.00
7.30-11.30
7.30-11.30

WIZYTY
DOMOWE

POKÓJ
PIĘTRO

13.00-15.35
10.25-13.00
13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00
10.25-13.00
13.00-15.35

LEKARZ

DZIEŃ
TYGODNIA

PRZYJMUJE

2
parter

Gabinet
Lek. stom. Tymoteusz
stomatologiczny Derebas

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00
12.00-18.00
7.00-13.00

4
parter

Lek. med. Jan Gawlak
spec. chorób
Gabinet lekarski
wewnętrznych
spec. med. rodzinnej

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
1 i 3 piątek m-c
2 i 4 piątek m-c

8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-18.00
13.00-18.00
8.00-13.00
13.00-18.00

4
parter

Gabinet lekarski

Lek. Alicja ZwijaczZawada

1 I 3 piątek m-c

13.00-17.00

14
piętro

Gabinet lekarski

Lek. med. Renata
Kuchta
spec. radiologii
i diagostyki

2 i 4 piątek m-c

16.00-18.00

10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00
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GABINET
LEKARSKI

WIZYTY
DOMOWE

13.00-15.35
13.00-15.35
10.25-13.00
10.25-13.00
13.00-15.35
10.25-13.00

SPORT
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Nowy harmonogram wyścigów
kolarskich w Gminie Szaflary!
W związku z panująca w naszym kraju epidemią koronawirusa, wiele
zaplanowanych wydarzeń i imprez sportowych musiało zostać przesuniętych
lub nawet całkowicie odwołanych.

J

ak co roku do naszej gminy
mieli zawitać kolarze startujący w prestiżowych wyścigach
kolarskich. Pierwotnie planowane terminy zostały jednak, z wiadomych przyczyn, przesunięte
na późniejsze miesiące. Poniżej
przedstawiamy aktualny harmonogram imprez kolarskich.
Mamy nadzieję, że wszystkie
odbędą się zgodnie z planem.
Zachęcamy do kibicowania!
05-09.08.2020 r.
» 77. Tour de Pologne
przejazd kolarzy IV etapu
przez Szaflary 08.08.2020
(sobota)
12.09.2020 r.
» Tatra Road Race
17-20-.09.2020
» 58. Małopolski Wyścig
Górski
przejazd kolarzy przez Gminę
Szaflary 17.09.2020 (czwartek)
Zdjęcia: archiwum GCKPiT w Szaflarach
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Wśród nadesłanych zgłoszeń zostanie rozlosowany namiot iglo 4-osobowy FXF Travel
Kupon należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych GCKPiT
do 9 sierpnia 2020 roku.

Losowanie nagrody odbędzie się na żywo na fanpage’u GCKPiT
www.facebook.com/gckpitszaflary/
10 sierpnia 2020 roku.

Poziomo
1. Wakacyjny miesiąc
2. Na nim obłoki
3. Czarny pod Rysami
4. Rozstawiany na polu
biwakowym
5. Oznaczona trasa w górach
6. Przylatują z ciepłych
krajów
7. Przyrząd optyczny do
obserwacji gwiazd
8. Spędzany np. nad morzem
9. Pakujesz się do niego gdy
idziesz na wycieczkę
10. Rozgrywany na boisku
11. Miasto z Sukiennicami
12. Drogowe lub na niebie
13. Morskie …..
14. Pływa na statku
15. Od Bałtyku po Tatry
16. Piesza, rowerowa albo
autokarowa
17. Świeci w pogodny dzień
Pionowo
18. Śniardwy lub Mamry
19. Pora roku poprzedzająca
lato
20. Na niebie po deszczu
21. Pomost prowadzący
daleko w morze
22. Gdy jest bardzo gorąco
23. Chroni głowę przed
słońcem
24. Piaszczyste wybrzeże
zalewane przez fale,
opalają się tam turyści
25. Stamtąd startują samoloty
26. …. kalendarzowy – trwa
od stycznia do grudnia
27. Pasmo górskie z Trzema
Koronami
28. .… przeciwsłoneczne
29. Chodzi za nami
w słoneczny dzień
30. Osłona przed wiatrem na
plaży
31. Na patyku lub w rożku
32. …. kąpielowy
33. Spakowana przed podróżą

INFORMATOR

informator
» Urząd Gminy Szaflary

sekretariat/tel: 18 26-123-38
fax: 18 275-49-77
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
» Dziennik podawczy
tel: 18 26-123-15
dziennikpodawczy@szaflary.pl
» Wójt Gminy
Rafał Szkaradziński
pokój nr 2.4.1
tel: 18 26-123-32
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
» Zastępca Wójta Gminy
pokój nr 2.4.2
Sławomir Furca
tel: 18 26-123-33
e-mail: sekretariat@szaflary.pl
» Rada Gminy
pokój nr 1.2
Alicja Sąder
tel: 18 26-123-22
e-mail: radagminy@szaflary.pl
» Sekretarz Gminy
pokój nr 2.8
Katarzyna Machaj
tel: 18 26-123-12
e-mail: sekretarz@szaflary.pl
» Skarbnik Gminy
pokój nr 2.5.1
Anna Golonka
tel: 18 26-123-25
e-mail: skarbnik@szaflary.pl
» Wydział finansowy
pokój nr 2.5, tel: 18 26-123-19
Karolina Magiera/ Barbara
Topór/ Dorota Stolarczyk
pokój nr 2.6, tel: 18 26-123-18
Natalia Bylina/ Aneta Trzoniec/
Janina Zabawa
pokój nr 2.7 tel. 18 26-123-19
Małgorzata Kowalska/ Renata
Starmach

» Ewidencja Ludności
pokój nr 1.3
Wioletta Stelmach
tel: 18-26-123-16
e-mail: ewlud@szaflary.pl
» Referat planowania
przestrzennego
i infrastruktury
pokój nr 2.3.1
Kierownik
Aneta Sarnecka-Grzybała
tel: 18 26-123-34
e-mail: aneta.sarneckagrzybala@szaflary.pl
pokój nr 2.2, tel: 18 26-123-20
Tomasz Buńda/ Anna Urbaniak/
Sylwia Kowalczyk
pokój nr 2.3 tel: 18 26-123-40
Marek Jachymiak/ Wioleta
Pawlak /Agnieszka Stopiak/
Zuzanna Śmiałkowska
» Referat Gospodarki Gminnej
i Zamówień Publicznych
pokój nr 2.1.1
Kierownik
Monika Holuk-Augustyn
18 26-123-42
e-mail: monika.holukaugustyn@szaflary.pl
Zamówienia publiczne
pokój nr 2.1
Jakub Gasik/ Bartłomiej
Bednarz/ Paulina NapieralskaWojtas
tel: 18 26-123-14
e-mail: przetargi@szaflary.pl
» Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 1.3
Z-ca Kier. Urzędu Stanu
Cywilnego Barbara Kowalczyk
tel. 18-26-123-23
e-mail: usc@szaflary.pl
» Kasa
pokój nr 1.4
Małgorzata Gąsior
tel. 18 26-123-24, e-mail:
kasa@szaflary.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-16 :00
wtorek-czwartek 9:00-15:00
piątek 9:00-14:00
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» Referat Podatków i Opłat
Lokalnych
pokój nr 1.9
Z-ca Kier. Krystyna Strama
tel. 18-26-123-21
e-mail: podatki@szaflary.pl
» Odpady
pokój nr 1.9
Marlena Werewka
tel: 18 26-123-21
e-mail: odpady@szaflary.pl
» Referat Organizacji
i Administracji
pokój nr 2.9
Wojciech Czuwara/ Ewelina
Waluś/ Marek Wnęk
tel. 18 26-123-36
» Referat Edukacji i Spraw
Społecznych
pokój nr 2.10
Marzena Stoch/
Bogusława Paprocka
tel. 18 26-123-37
» Stanowisko ds.
bezpieczeństwa publicznego
pokój nr 2.11
Józef Gacek
tel. 18 26-123-27
e-mail: oc@szaflary.pl

» Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Szaflarach
ul: Zakopiańska 18, Szaflary
tel./fax – 18-26-123-29
e-mail: gops@szaflary.pl
Kierownik Helena Gach
pokój nr 1.5.1

» Kierownik Placówek
Wsparcia DziennegoKatarzyna Sowa
pokój nr 1.5/ Pracownicy socjalni:
Anna Kalata/ Sabina Pasternak/
Bożena Bobak
tel: 18-26-123-29
pokój nr 1.8/ Pracownicy
Socjalni:
Andrzej Serafin/ Małgorzata
Gołdyn/ Anna Dzięciołowska
tel. 18- 26-123-39

Kwartalnik Gminy Szaflary

» Dodatki mieszkaniowe
i energetyczne
pokój nr 1.6 Anna Kalata
tel: 18-26-123-28
» Świadczenia rodzinne
Anna Floryn/ Agnieszka Mucha
tel: 18-26-123-28
» Świadczenia wychowawcze
i fundusz alimentacyjny
pokój nr 1.7
Lucyna Jarząbek/ Katarzyna
Jachymiak/ Maria Urbaś
tel. 18-26-123-26
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-17:00
wtorek-czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-15:00
Informujemy, iż ze względu na
trwające w budynku Urzędu Gminy prace remontowe rozmieszczenie pracowników w pomieszczeniach może ulec zmianie.
Informacje o rozmieszczeniu
będą na bieżąco aktualizowane
i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
oraz na BIP Urzędu Gminy.

» Gminne Centrum Kultury,

Promocji i Turystyki
w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 27-547-23
e-mail: gckpit@szaflary.pl
Dyrektor Iwona Gal
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek – czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00 – 15.00

» Gminna Biblioteka

Publiczna w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18, Szaflary
tel. 18 26-123-30
Kierownik Maria Piszczek
Godziny otwarcia:
poniedziałek od 10.00 - 18.00
wtorek od 9.00 - 17.00
środa od 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
piątek od 9.00 - 17.00
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» Samodzielny Publiczny

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Szaflarach
ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary,
Kierownik dr Tymoteusz
Derebas
Godziny otwarcia: pon-pt: 7:30
- 19:00
Rejestracja
18 26-113-10; 18 27-547-76
Gabinet stomatologiczny
18 26-113-12
Gabinet pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej
18 26-113-14
Gabinet ginekologicznopołożniczy i położnej
18 26-113-17
Nocną i świąteczną opiekę
całodobową pełni
Podhalański Szpital
Specjalistyczny im. Jana
Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14
tel. 182633764
Godziny przyjęć na str.

» Apteki Całodobowe:

» Apteka „Centrum”
Rynek 25, Nowy Targ
» Apteka Prywatna
Długa 27, Nowy Targ

INFORMATOR

» APTEKI

» Apteka „Remedium”
tel. 18 27-544-03
ul. Orkana 37 d, 34-424 Szaflary
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8:00 - 20:00,
sob. 8:00 - 18:00

» GABINETY LEKARSKIE

» Szczerba Małgorzata,
lek. med. Praktyka
lekarska Pediatra
ul. Zakopiańska 43,
34-424 Szaflary
tel: 601 086 351, 182754728
» Prywatny Gabinet
Lekarski lek. med.
Henryk Matusiak
Pediatra
Orkana 46 a
34-242 Szaflary
tel.: 606 235 437,
Placówka przyjmuje tylko
dzieci.
» Matusiak-Hełmecka
Katarzyna Gabinet
Stomatologiczny
tel.: 691 515 293
ul. Orkana 46 a
34-424 Szaflary

» Jachymiak-Matusiak
Janina Gabinet
Dentystyczny
tel.: 18 27-548-99
ul. Orkana 46
34-424 Szaflary

» Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Dolnej
tel.: 18 27-548-28

» SZKOŁY

» PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKI

» Szkoła Podstawowa
w Szaflarach
tel.: 18 27-547-26
» Szkoła Podstawowa
w Borze
tel.: 18 27-544-43
» Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Niżnej
tel.: 18 27-548-21
» Szkoła Podstawowa
w Bańskiej Wyżnej
tel.: 18 27-548-98
» Szkoła Podstawowa
w Skrzypnem
tel.: 18 27-558-76
» Szkoła Podstawowa
w Maruszynie Górnej
tel.: 18 27-562-27

Tu nas znajdziesz
Bańska Niżna
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pędzimąż Janina
ul. Papieska 121
» Sklep „U Stefka”
ul. Papieska k/32
Bańska Wyżna
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Szaflarski Władysław
os. Kubackówka 6
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Semla Adam
ul. Szlak Papieski 77
(remiza OSP)

Maruszyna
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Pitoń Wojciech
ul. Św. St. Kostki 91
» Sklep spożywczoprzemysłowy
„U Ułana”
Strama Anna
ul. Jana Pawła II 99
» Sklep „U Danusi”
Curzydło Danuta,
ul. Jana Pawła II 1
(remiza OSP)
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Niegłos Adam
ul. Kosy 29

Bór
» Sklep wielobranżowy
Szarek Jacek
ul. Jana Pawła II 44 A
(obok remizy OSP)

Skrzypne
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Zarycki Andrzej
ul. Wierchowa 91

» Sklep spożywczoprzemysłowy
Taras Wojciech
ul. Św. Jadwigi
Królowej 82
Szaflary
» Sklep
ogólnospożywczy
„JANOWIAK” S.C.
ul. Zakopiańska 84
» Sklep
ogólnospożywczy
„TASSAK” S.C
ul. A. Suskiego 166
(obok PERŁA
PODHALA CAFÉ)
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Czuper Małgorzata
ul. A. Suskiego 106
(obok kościoła)
» FHU Fąfrowicz
Fąfrowicz Andrzej
ul. A. Suskiego 94
» Sklep spożywczomonopolowy „BEATA”
ul. Orkana 44B
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» Szkoła Podstawowa
w Zaskalu
tel.: 18 27-555-05

» Gminne Przedszkole
w Szaflarach
tel.: 18 27-547-77

» Przedszkole im. Aniołów
Stróżów Zgromadzenia
Służebnic Matki Dobrego
Pasterza w Szaflarach
tel.: 18 27-549-43
kom. 506 139 503
» Przedszkole z Widokiem
w Zaskalu
tel.: 18 275-53-87
kom.: 604 151 447
» Opieka dzienna „Kraina
Przygód” w Szaflarach
kom. 728-318-951
» Hotel dla psów „Kudłata
Banda”
ul. Kościelna 5, Zaskale
tel: 602 232 625

» Sklep spożywczoprzemysłowy
Suska Helena,
Suski Dariusz
ul. Orkana 23
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Lichaj Małgorzata
ul. Orkana 4
» Stacja Paliw
ZARUS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa b/n
Zaskale
» Sklep
wielobranżowy
Migiel Maria
ul. Kościelna 57
» Sklep spożywczoprzemysłowy
Kocańda Józef
ul. K. K. Wojtyły 88
» Sklep
wielobranżowy
Szczepaniak Danuta
ul. K.K. Wojtyły 67
(obok remizy OSP)

